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1. DEFINIÇÕES

1. Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus significados assim definidos:

 

1. “Banco" - é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

2. “Bens" - são equipamentos, máquinas, acessórios e outros materiais, cujo fornecimento seja requisitado ao Contratado, nas condições contratadas;

3. “Contratado" - é o Concorrente vencedor da licitação a quem foi adjudicado o objeto do Contrato;

4. “Contrato" - é o Termo de Contrato assinado pelo Contratante e pelo Contratado, compreendendo todos os documentos e anexos a ele incorporados por
referência, para contemplar os direitos e obrigações referentes ao fornecimento dos Bens e Serviços, inclusive os prazos de entrega;

5. “Contratante" - é o Comprador signatário do Contrato na qualidade de

Contratante, qualificado no Termo de Contrato;

6. “DDP / Des�no Final” – é “Delivered Duty Paid” (Entregue com Direitos Pagos até Local de Des�no Designado), tendo o significado e efeito es�pulados nas
Regras Internacionais para a Interpretação dos Termos de Comércio, edição publicada pela Câmara Internacional de Comércio, Paris e comumente
denominado INCOTERMS, 2000. O preço DDP / Des�no Final inclui além do preço dos bens, o transporte domés�co, todos os impostos, licenças,
autorizações e seguros necessárias até a entrega dos bens no Des�no Final;

7. “Des�no Final" (ou “Local de Entrega”) - é o local, indicado nos Dados do Contrato, onde deverão ser entregues os Bens e/ou executados os Serviços;

8. “Preço do Contrato” - é o montante a ser pago ao Contratado, nas condições acordadas no Contrato, pela completa e apropriada execução de suas
obrigações contratuais.

9. “Serviços Decorrentes” (ou “Serviços”) – são os serviços decorrentes ao fornecimento dos Bens, tais como execução ou supervisão de montagem,
execução ou supervisão ou manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, entrega de ferramentas
especiais e treiname nto. Seus preços cobrados pelo Contratado em separado. Diferem de outros serviços inerentes ao fornecimento dos Bens, tais como
transporte, seguro, entrega de ferramentas e manuais, testes operacionais, e outras obrigações do Contratado compreendidas no fornecimento;

10. “Termo de Recebimento dos Bens e Serviços” (TRBS) - cer�ficado emi�do pelo Contratante atestando a entrega, o recebimento e a aceitação dos Bens
e/ou a execução e a aceitação dos Serviços Decorrentes realizados pelo Contratado.

2. APLICABILIDADE

2.1. Estas Condições Gerais prevalecem exceto se modificadas nos Dados do Contrato ou por disposi�vos constantes do próprio Contrato.

3. PAÍS DE ORIGEM

3.1 Todos os Bens e Serviços Decorrentes fornecidos em virtude do Contrato deverão ser originários de países elegíveis do BID

3.2. Para os fins desta Cláusula "origem" é o lugar onde os Bens forem extraídos, cul�vados ou produzidos ou de onde os serviços forem fornecidos. Os Bens são
considerados produzidos quando, através de fabricação, processamento ou montagem substancial da maior parte de seus componentes, resultem em produto
comercialmente reconhecido, substancialmente diferente de seus componentes em suas caracterís�cas básicas, em sua finalidade ou uso.

3.3 A origem dos Bens e Serviços é dis�nta da nacionalidade do Contratado.

4. NORMAS

4.1 Os Bens fornecidos e os Serviços executados em razão deste Contrato deverão estar de acordo com as Especificações Técnicas – Seção 6 e, quando nenhum
padrão aplicável for mencionado, deverão adequar-se à norma oficial mais recente emi�da pela ins�tuição responsável do país de origem dos mesmos.

5. USO DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E INFORMAÇÕES

5.1 O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante, dar informações sobre o conteúdo do Contrato, ou qualquer provisão,
especificação, norma, esquema, desenho, padrão, amostra ou informação fornecida pelo Contratante ou por quem o represente, a qualquer outra pessoa que
não esteja vinculada à execução do Contrato.

5.2 O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante , u�lizar documento ou informação mencionada na Subcláusula 5.1 das
CGC, exceto para fins de execução do Contrato.

5.3 Todos os documentos referidos na Subcláusula 5.1 das CGC, exceto o próprio Contrato, são de propriedade do Contratante e deverão ser-lhe res�tuídos
pelo Contratado, com todas as cópias, quando do término da execução do Contrato, se assim for solicitado.

5.4 O Contratado deverá permi�r ao Banco, caso seja solicitado, que inspecione seus registros contábeis com relação à execução do contrato, bem como
permi�r a auditagem por auditores designados pelo Banco.

6. DIREITOS DE PATENTE

6.1 O Contratado se responsabilizará por toda e qualquer reclamação de terceiros por infração a direitos rela�vos a patentes, marcas registradas ou desenhos
industriais com respeito ao uso dos Bens, ou de suas partes.

7. GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Se assim for es�pulado nos DDC, o Contratado, deverá, dentro de vinte e oito (28) dias após a Carta de Aceitação, fornecer a Garan�a de Execução do
Contrato no valor estabelecido nos DDC.

7.2 O montante da Garan�a de Execução do Contrato será devido ao Contratante como indenização por perdas decorrentes do descumprimento
pelo Contratado das suas obrigações nos termos do Contrato.

7.3 Conforme estabelecido nos DDC, a Garan�a de Execução do Contrato, se for exigida, deverá estar denominada na(s) mesma(s) moeda(s) do Contrato, ou em
uma moeda de livremente conversível aceitável ao Contratante, e apresentada no formato es�pulado pelo Contratante nos DDC, ou em outro formato aceitável.

7.4 A Garan�a de Execução do Contrato será liberada pelo Contratante e devolvida ao Contratado no mais tardar vinte e oito (28) dias contados a par�r da data
de Cumprime nto das obrigações do Fornecedor nos termos do Contrato, incluindo qualquer obrigação rela�va às garan�as, a menos que es�pulado de forma
diversa nos DDC.

8. INSPEÇÕES E TESTES
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8.1 O Contratante ou seu representante poderá inspecionar e/ou testar os Bens para confirmar se eles atendem aos requisitos do Contrato. Os Dados do
Contrato e/ou as Especificações Técnicas es�pulam quais inspeções e testes serão exigidos pelo Contratante e onde serão realizados. O Contratante deverá
informar o Contratado, por escrito, a iden�dade dos agentes ou representantes designados para tais inspeções ou testes.

8.2 As inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações do Contratado ou de seu

(s) subcontratado (s), em laboratório credenciado e/ou no Local de Entrega conforme designado nos Dados do Contrato. Quando realizados em instalações
do Contratado ou de seu (s) subcontratado(s), toda assistência necessária, incluindo acesso a desenhos e dados de produção, deverá ser prestada aos inspetores
sem custo adicional para o Contratante.

8.3 Quando algum Bem apresentar falhas, detectadas na inspeção ou teste, o Contratante poderá rejeitá-lo e ao Contratado caberá subs�tuí- lo ou efetuar as
alterações necessárias para atender aos requisitos da especificação, sem custo adicional para o Contratante.

8.4 O direito do Contratante de inspecionar, testar e, quando for o caso, de rejeitar os Bens após sua entrega, não será limitado ou dispensado pelo fato de os
Bens terem sido inspecionados, testados e aprovados antes da entrega, pelo Contratante ou seu representante.

8.5 O disposto na Cláusula 8 das CGC, não implica em novação ou renúncia de quaisquer direitos oriundos do Contrato, notadamente com respeito às garan�as
ou outras obrigações acordadas no Contrato.

9. EMBALAGEM

9.1 O Contratado deverá providenciar a adequada embalagem dos Bens, a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte até o seu Des�no Final,
conforme indicado nos Dados do Contrato. A embalagem deverá resis�r a manuseio, ainda que sob condições severas, à exposição a extremas temperaturas,
maresia e chuva durante seu transporte e armazenagem ao relento. O tamanho e o peso das caixas que servirão de embalagem deverão levar em consideração à
distância até o Des�no Final e a ausência de facilidade de manuseio de material pesado durante o transporte.

9.2. Embalagem, iden�ficação e documentação, dentro e fora dos volumes, deverão estar rigorosamente de acordo com as exigências es�puladas no Contrato e
com as instruções subsequentes emi�das pelo Contratante  conforme disposto na Cláusula 18 das CGC.

10. ENTREGA E DOCUMENTOS

10.1 A entrega dos Bens, pelo Contratado, deverá ser feita em conformidade com os termos especificados no Escopo do Fornecimento e nos Dados do Contrato.

10.2 A entrega será considerada efe�va somente após a descarga dos Bens no Local de Entrega especificado nos Dados do Contrato e após emi�do o respec�vo
Termo de Recebimento dos Bens e Serviços.

10.3 O Contratado deverá, para os fins de pagamento, entregar ao Contratante os seguintes documentos:

1. Nota fiscal / fatura contendo a descrição dos Bens e dos serviços, quan�dades, preços unitários e valor total;

2. Nota de entrega, e/ou cópia de um conhecimento marí�mo não negociável (ou um documento de transporte de cabotagem ou um conhecimento aéreo
ou um manifesto ferroviário ou manifesto rodoviário ou um documento de transporte mul�modal), se for o caso;

3. Cer�ficado de Inspeção ou Cer�ficado de Isenção de Inspeção emi�do pelo inspetor do Contratante ou agência por ele autorizada, se for o caso;

4. Cer�ficado de Garan�a do Fabricante/Contratado; e

5. Cer�ficado de Origem, quando aplicável.

11. SEGURO

11.1 De acordo com o preço DDP / Des�no Final – INCOTERMS 2000, o seguro fica a critério do Contratado.

11.2 O seguro não é obrigatório, mas toda a responsabilidade fica por conta do Contratado

até a entrega no Des�no Final.

12. TRANSPORTE

12.1 O transporte dos Bens até o Des�no Final, incluindo operação de carga e descarga, deverá ser providenciado e pago pelo Contratado.

12.2 O transporte marí�mo dos Bens de origem estrangeira será efetuado por navios registrados em qualquer país elegível do Banco ou por meio de Conferência
de Frete na qual a maioria das linhas pertença a países elegíveis do Banco.

 

13. SERVIÇOS DECORRENTES 

13.1 O Contratado poderá ser solicitado a prestar os seguintes Serviços, entre outros que serão definidos nos Dados do Contrato:

1. execução ou supervisão da instalação do equipamento e/ou colocação em funcionamento dos Bens fornecidos;

2. supervisão e manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, desde que tais serviços não
desobriguem o Contratado de nenhuma garan�a contratual;

3. treinamento da equipe do Contratante na fábrica do Contratado ou em outro local a ser indicado, em montagem, início de funcionamento, operação,
manutenção e conserto dos Bens fornecidos;

4. outros Serviços indicados nos Dados do Contrato

13.2 Os preços cobrados pelo Contratado para os Serviços Decorrentes, se não incluídos no Preço do Contrato, deverão ser acordados antecipadamente pelas
partes e não deverão exceder os preços normalmente cobrados a outros clientes por serviços similares.

14. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

14.1 A menos que especificado de forma dis�nta nos Dados do Contrato, poderá ser exigido do Contratado, que forneça ao Contratante, qualquer dos seguintes
materiais, no�ficações e informação a respeito de peças de reposição que fabrique ou distribua:

1. as peças de reposição que o Contratante decidir adquirir do Contratado, ficando, desde já, entendido que tal obrigação não exime o Contratado das
demais obrigações contratuais, inclusive aquelas rela�vas  a garan�as; e,

2. no caso de peças de reposição cuja produção venha a ser descon�nuada:

1. o Contratado deverá no�ficar o Contratante com respeito à sua intenção de descon�nuar a produção, em tempo hábil para permi�r a aquisição do
estoque de peças de reposição necessário pelo Contratante; e,
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(i ) paralisada a produção, o Contratado deverá fornecer ao Contratante, sem ônus,os planos, projetos, desenhos e especificações das peças de reposição, caso
lhe seja solicitado.

14.2 As peças e conjuntos de reposição recomendados pelo Contratado em sua proposta para a manutenção do equipamento durante o período de operação
definido nas Especificações Técnicas – Seção 6 e que estejam cobertas pela garan�a, têm seus preços fixos por 01 (um) ano a contar da data de entrega do
equipamento e, posteriormente, serão fornecidos a preço de mercado.

14.3 O Contratado se obriga a manter em estoque, para entrega imediata, todas as peças que necessitem de subs�tuição em decorrência de desgaste ou
consumo, sob condição normal de uso durante o período de operação es�pulado nas Especificações Técnicas. As demais peças e conjuntos de reposição deverão
ser entregues num prazo não superior a 01 (um) mês após o recebimento do pedido de fornecimento, a não ser que definido de outra forma nos Dados do
Contrato

14.4 As peças e conjuntos selecionados pelo Contratante para fornecimento imediato, que forem incluídos no Contrato, são aqueles constantes da relação
especificada nos Dados do Contrato.

14.5 O Contratado garante também o fornecimento de peças e conjuntos de reposição durante um período mínimo contado da data de entrega dos Bens,
definido no Escopo do Fornecimento.

 

 

15. GARANTIAS

15.1 O Contratado garante que todos os Bens fornecidos são novos, sem uso, de modelos os mais recentes ou atuais e incorporam todas as recentes melhorias
em projeto e materiais, exceto quando es�pulado de outro modo nas Especificações Técnicas. O Contratado garante também que nenhum dos Bens apresenta
vícios provenientes de projeto, material ou mão de obra u�lizados (exceto se o projeto ou material for exigido pelas especificações estabelecidas
pelo Contratante) ou decorrente de ato ou omissão do Contratado, que possa surgir pelo uso normal dos Bens, nas condições existentes no Brasil.

15. 2 Essa Garan�a permanecerá válida por, no mínimo, 12 (doze) meses após a data da emissão do Termo de Recebimento dos Bens e Serviços ou, no mínimo,
por 24 (vinte e quatro) meses após a data de entrega especificada no Escopo do Fornecimento, valendo o período que se esgotar mais cedo.

15.3. O Contratante no�ficará prontamente ao Contratado, por escrito, quaisquer reclamações surgidas no período de garan�a.

15.4 Ao receber tal no�ficação, o Contratado deverá subs�tuir com presteza, no todo ou em parte, os Bens defeituosos, sem ônus para o Contratante. Correrão
por conta do Contratado as despesas de transporte dos Bens, consertados ou subs�tuídos, quando for o caso.

15.5 No caso em que o Contratado, tendo sido no�ficado, deixar de reparar os defeitos dentro de um período de 30 dias contados da no�ficação,
o Contratante poderá tomar as providências que julgar necessárias para reparar os Bens, sob o risco e despesas exclusivos do Contratado, sem prejuízo de
outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato.

15.6 Todos os componentes semelhantes deverão ser intercambiáveis e as peças de reposição deverão ser de qualidade igual ou superior às peças originais,
sendo a sua garan�a de funcionamento válida por l (um) ano a contar da data da reposição. Todas as despesas decorrentes da subs�tuição correrão à custa
do Contratado. Caso, durante o período de garan�a, seja necessária a reposição de determinada peça ou conjunto de peças em mais de 10% (dez por cento) dos
Bens fornecidos, o Contratante poderá determinar:

1. que o Contratado providencie, de imediato, a reposição dessas mesmas peças em todos os Bens encomendados; ou

2. que o total dos Bens fornecidos seja integralmente subs�tuído por Bens em que o defeito seja corrigido, caso o defeito provenha de falha de projeto,
montagem ou especificação do Contratado; ou

3. a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

16. PAGAMENTO

16.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constante dos Dados do Contrato.

16.2 As notas fiscais e as respec�vas faturas referentes aos Bens e Serviços Decorrentes do Contratado estabelecido no Brasil, cujo preço tenha sido cotado em
moeda estrangeira, serão expressas em moeda brasileira, conver�da à taxa de venda do câmbio fixada pelo Banco Central, vigente no dia ú�l imediatamente
anterior à emissão daqueles documentos.

16.3 As solicitações do Contratado ao Contratante para pagamento deverão ser feitas por escrito, acompanhadas de faturas que descrevam, de forma
apropriada, os Bens entregues e os Serviços Decorrentes executados e quando aplicável, acompanhadas dos documentos de embarque, apresentados de acordo
com a Cláusula 10 das CGC, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações es�puladas no Contrato.

16.4 Os pagamentos deverão ser efetuados dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato.

16.5 Caso o Contratante deixe de pagar ao Contratado dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato, incidirão juros sobre os valores em atraso. Os juros
serão calculados a par�r da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado até a data do efe�vo pagamento. O cálculo será feito u�lizando-se o índice
definido nos Dados do Contrato, aplicando-se a seguinte fórmula:

 

AF = V x (Ip – Iv) / Iv

onde:

AF = valor do ajuste financeiro;

V = valor do principal  (nota fiscal/fatura) na data do vencimento; Ip = índice do dia do pagamento; e

Iv = índice do dia do vencimento.

16.6 Os pagamentos ao Contratado serão efetuados na base DDP / Des�no Final.

16.7 Todos os pagamentos, no Brasil, serão feitos em moeda brasileira e no exterior, na moeda indicada pelo Contratado em sua proposta.

16.8 Caso indicado nos Dados do Contrato, os pagamentos antecipados serão processados após o Contratado ter apresentado Fiança Bancária ou Carta
Irrevogável de Crédito ou Seguro Garan�a ou Garan�a Bancária ou Cheque Administra�vo, de igual valor, em favor do Contratante, emi�do por uma ins�tuição
bancária, estabelecida no Brasil ou no exterior, aceitável pelo Contratante, com validade de até 30 (trinta) dias após previsão da conclusão total da entrega dos
Bens (e/ou execução dos Serviços) estabelecida no Escopo do Fornecimento.

16.9 A garan�a de pagamento antecipado, caso prevista e no montante especificado nos Dados do Contrato, deverá ser apresentada no ato da assinatura do
Contrato.

17. PREÇOS

17.1 Os preços cobrados pelo Contratado para a entrega dos Bens e Serviços executados de acordo com as condições estabelecidas no Contrato não poderão ser
diferentes daqueles cotados em sua proposta. Excetuam-se os casos de reajustamento conforme Subcláusula 17.3 abaixo, ou decorrente de prorrogação do
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prazo de validade da proposta em virtude de solicitação feita, à época, pelo Contratante.

17.2 Os preços do contrato deverão ser os vigentes na data limite da apresentação das Propostas e não serão passíveis de reajustamento durante l (um) ano a
par�r daquela data.

 17.3 Subsequentemente, os preços em moedas estrangeiras permanecerão fixos e somente serão reajustáveis os preços cotados em Reais, com base na
seguinte fórmula, ficando fixos durante o ano seguinte:

 

R = [a (Mi / Mo) + b (Ei / Eo)] V - V

onde:

a e b = coeficientes especificados nos Dados do Contrato, cuja soma é igual a 1; V = valor do fornecimento a ser reajustado;

R = valor do reajustamento;

Mo = índice de mão de obra do mês referente à data final estabelecida para a apresentação da proposta;

Mi = índice de mão de obra rela�vo à data base do reajustamento anual;

Eo = índice de preços para indústria de transformação de material do mês referente à data final estabelecida para a apresentação da proposta; e,

Ei = índice de preços para indústria de transformação de material rela�vo à data base do reajustamento anual.

 

17.4 Salvo disposto de modo diferente nos Dados do Contrato os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas
mensalmente na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, conforme segue:

Mi e Mo = Índice de evolução do salário médio de produção, setor ABDIB - Global com encargos sociais, publicado pela Associação Brasileira para
Desenvolvimento das Indústrias de Base ABDIB; e

Ei e Eo = Preços por atacado - oferta global - Brasil - Produtos Industriais/Indústria de Transformação

 

17.5 Nenhum reajustamento de preço será permi�do além das datas contratuais de entrega, exceto se for especificamente previsto em aditamento contratual.
Não será admi�do reajustamento de preço por períodos de atraso imputável ao Contratado, sem prejuízo das indenizações e multas contratuais devidas
ao Contratante, conforme previsto na Cláusula 23 desta Seção II.

 

18. ORDENS DE MODIFICAÇÃO

18.1 O Contratante poderá, a qualquer tempo, mediante ordem por escrito dirigida ao Contratado e de acordo com a Cláusula 30 das CGC, efetuar modificações
dentro do escopo geral do Contrato em um ou mais dos seguintes itens:

1. desenhos, projetos ou especificações, quando os Bens a serem fornecidos devam ser fabricados especificamente para o Contratante;

2. método de embarque e �po de embalagem;

3. local de entrega; ou

4. serviços a serem executados pelo Contratado.

18.2 Caso alguma das modificações comprovadamente venha a provocar aumento ou diminuição no custo ou no tempo de execução, será feito um ajuste
equita�vo no Preço do Contrato ou no prazo de entrega, ou em ambos, aditando-se o Contrato adequadamente. Qualquer reclamação do Contratado referente
a ajustes decorrentes de ordens de modificação expedidas nos termos desta Cláusula deverá ser feita, antecipadamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento da ordem de modificação ou outro prazo, caso indicado nos Dados do Contrato.

 

19. ADITAMENTOS CONTRATUAIS

19.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 18 das CGC, nenhuma variação ou modificação dos termos do Contrato será feita, a não ser por meio de aditamento
contratual celebrado entre as partes.

 

20. SUB-ROGAÇÃO

20.1 O Contratado não poderá transferir para outrem total ou parcialmente suas obrigações contratuais salvo mediante consen�mento prévio e expresso
do Contratante.

 

21. SUBCONTRATOS

21.1 O Contratado deverá no�ficar, por escrito, o Contratante a respeito de todos os subcontratos por ele firmados, caso não tenham sido especificados em sua
proposta. Tais subcontratações, mencionadas ou não na proposta, não eximirão o Contratado de quaisquer obrigações ou responsabilidades contratuais.

21.2. Não será admi�da a subcontratação com empresas que tenham apresentado propostas na licitação de que decorre este Contrato.

21.3 Os subcontratos deverão atender integralmente ao es�pulado nas Cláusulas 3 e 4 das CGC.

22. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRATADO

22.1 A entrega dos Bens e a execução dos Serviços deverão ser realizadas de acordo com o cronograma fixado no Escopo do Fornecimento.

22.2 Caso o Contratado venha a atrasar, sem jus�fica�va, o cumprimento de suas obrigações, ficará sujeito às seguintes sanções:

1. multas;

2. execução da Garan�a de Execução; e

3. rescisão do Contrato por inadimplência.

22.3 Caso durante a execução do Contrato ocorram quaisquer eventos que impeçam a entrega dos Bens e a execução de Serviços dentro dos prazos acordados,
o Contratado deverá no�ficar prontamente o Contratante, por escrito, do mo�vo da demora, sua provável duração e suas causas. Logo após o recebimento do
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aviso do Contratado, o Contratante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido. A prorrogação deverá ser confirmada pelas
partes, por meio de um aditamento ao Contrato, man�das todas as condições do Contrato original.

23. MULTA

23.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 25 das CGC, caso o Contratado se torne inadimplente com respeito à entrega de algum ou de todos os Bens ou na
execução dos Serviços, o Contratante poderá, sem prejuízo de outras medidas, deduzir do Preço do Contrato, a �tulo de multa, o equivalente a 0,1% (um décimo
por cento) do preço dos Bens em atraso ou dos Serviços não executados por cada dia de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do Preço do
Contrato. Uma vez a�ngido esse limite, o Contratante poderá executar a Garan�a de Execução e, se persis�r, rescindir o Contrato.

 

24. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA

24.1 Sem prejuízo de outras medidas cabíveis por inadimplência de cláusula contratual, o Contratante poderá rescindir este Contrato, no todo ou em parte,
mediante no�ficação por escrito:

1. caso o Contratado deixe de entregar parcial ou integralmente os Bens dentro do(s) prazo(s) es�pulado(s) no Contrato, ou na prorrogação que lhe tenha
sido concedida, de acordo com a Cláusula 22 das CGC; ou

2. caso o Contratado deixe de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais.

24.2 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o Contratado tenha se envolvido em Prá�cas Proibidas.

24.3 Caso o Contratante rescinda o Contrato, poderá adquirir, nas condições e forma que julgar apropriadas, os Bens similares àqueles não entregues e
o Contratado arcará com os custos decorrentes.

 

25. FORÇA MAIOR

25.1 Não obstante o disposto nas Cláusulas 22, 23 e 24 das CGC, o Contratado não será penalizado com a perda da Garan�a de Execução, com a aplicação de
multas por perdas e danos ou com a rescisão contratual caso sua inadimplência derive de mo�vo de Força Maior.

25.2 Para os efeitos do Contrato, “Força Maior” significa qualquer ato ou fato que esteja fora do controle da parte que a invoca e que torne impossível o
cumprimento de suas obrigações contratuais, incluindo guerra ou revolução, incêndio, explosão, fenômenos geológicos ou climá�cos, greves (exceto quando
limitadas aos empregados de qualquer das partes). Tal conceito de Força Maior não inclui ato ou fato:

1. causado por culpa ou dolo da parte que a invoca; e,

2. que pudesse ter sido evitado ou razoavelmente previsto e considerado pela parte que o invoca.

25.3 Qualquer uma das partes só terá o direito de invocar mo�vo de Força Maior se a ocorrência de tal evento for prontamente no�ficada à outra parte.

25.4 A parte afetada por Força Maior deverá tomar todas as medidas necessárias para eliminar ou minorar, tanto quanto possível os seus efeitos, inclusive para
restringir ao máximo o período durante o qual estará impedida de cumprir integralmente suas obrigações contratuais.

25.5 A ocorrência de mo�vo de Força Maior não eximirá a parte que a invoca, da sa�sfação pontual das obrigações cujo cumprimento não tenha sido afetado
pelo evento.

 

26. RESCISÃO POR INSOLVÊNCIA

26.1 O Contratante poderá rescindir o Contrato a qualquer momento por meio de no�ficação por escrito ao Contratado, sem a obrigação de pagar indenização,
caso este vier a falir ou tornar-se, de qualquer outra forma, insolvente, observando-se que tal rescisão não afetará ou prejudicará nenhum direito, ação ou
medida já cabível ou que vier a caber ao Contratante.

27. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA

27.1 O Contratante poderá, por meio de no�ficação por escrito ao Contratado, rescindir o Contrato a qualquer tempo, no todo ou em parte, por estrita
conveniência administra�va. A no�ficação de rescisão deverá explicitar sua extensão, a data a par�r da qual se tornará eficaz e também que a rescisão ocorre
por mo�vo de conveniência do Contratante.

27.2 Os Bens que es�verem completos e prontos para entrega ou embarque dentro de 30 (trinta) dias do recebimento, pelo Contratado, da no�ficação de
rescisão, serão entregues de acordo com os termos e preços contratuais. Para os Bens restantes, o Contratante poderá:

1. aceitar que sejam completados e entregues, nos termos e preços contratuais; e/ou

2. cancelar o remanescente e pagar ao Contratado um valor, mutuamente acertado, para os Bens parcialmente produzidos e para os materiais e peças
previamente adquiridos pelo Contratado.

27.3 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o Contratado tenha se envolvido em prá�cas de corrupção ou
fraudulentas na concorrência ou na execução do Contrato. Para os fins desta Cláusula:

1. “prá�ca corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o obje�vo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

2. “prá�ca fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

3. “prá�ca colusiva” significa esquema�zar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus
Prepostos, visando estabelecer preços em níveis ar�ficiais e não-compe��vos;

4. “prá�ca coerci�va” significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua
par�cipação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

5. “prá�ca obstru�va” significa:

1. destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a auditores, com o obje�vo de impedir materialmente uma
inspeção do Banco de alegações de prá�ca corrupta, fraudulenta, coerci�va ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou in�midar qualquer parte
interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à inves�gação ou ao seu prosseguimento, ou

2. atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria.
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28. SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

28.1 O Contratante e o Contratado deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, através de negociações diretas e informais, qualquer desavença ou
disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato. As partes, de comum acordo, poderão designar um profissio nal atribuindo- lhe a função de Conciliador para
dirimir questões de caráter predominanteme nte técnico.

28.2 Caso, passados 30 (trinta) dias do início de tais negociações, o Contratante e o Contratado não chegarem à solução amigável, qualquer das partes poderá
solicitar que o li�gio seja subme�do aos seguintes mecanismos:

1. mediação administra�va, conduzida perante o órgão competente indicado nos Dados do Contrato; e

2. se não solucionado pelo mecanismo indicado na alínea anterior, será subme�do ao foro de eleição indicado nos Dados do Contrato.

 

29. IDIOMA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

29.1 O Contrato será lavrado no idioma Português e interpretado de acordo com as leis em vigor no Brasil.

 

30. NOTIFICAÇÕES

30.1 Qualquer no�ficação ou comunicação emi�da por uma das partes à outra, a respeito do Contrato, deverá ser enviada por fac-símile ou correio eletrônico e
posteriormente confirmada por carta, ao endereço especificado para tal propósito nos Dados do Contrato.

30.2 A no�ficação produzirá seus efeitos no momento de sua entrega, ou na data nela es�pulada, valendo a que ocorrer por úl�mo.

 

31. IMPOSTOS E TAXAS

31.1 O Contratado será totalmente responsável por todos os impostos, tributos, licenças e outros encargos decorrentes do Contrato, até que o bem contratado
seja entregue ao Contratante e os serviços executados.

 

32. FRAUDE E CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS

32.1 O Banco requer o atendimento a sua polí�ca relacionada à Fraude e Corrupção e Prá�cas, conforme estabelecido no ANEXO 1 dos Dados do Contrato,
Seção 8.

 

33. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO

33.1 Não obstante qualquer obrigação de acordo com o Contrato para completar todas as formalidades de exportação, quaisquer restrições à exportação
atribuíveis ao Contratante , ao país do Contratante, ou a u�lização dos produtos/bens, sistemas ou serviços a serem fornecidos que surjam de regulamento
comercial aplicável a um país que esteja fornecendo esses produtos/bens, sistemas ou serviços e que isso substancialmente impeça que o Fornecedor cumpra as
suas obrigações contratuais liberará o Fornecedor de sua obrigação das entregas ou serviços, desde que, entretanto, o Contratado possa demonstrar para
sa�sfação do Contratante e do Banco que ele completou todas as formalidades dentro do prazo, incluindo a solicitação de permissões, autorizações e licenças
necessárias para a exportação dos produtos/bens, sistemas ou serviços de acordo com os termos do Contrato. A rescisão do Contrato nessa situação será feita
por conveniência do Contratante, conforme a Subcláusula 27.1.

 

 

DADOS DO CONTRATO (DDC)

 

 

Cláusul
a       
das

CGC

Complemento   ou Modificação

1.1 (c)

O Contratado é:

P S G de Souza Tecnologia Serviços e Suprimentos de Informá�ca - ME 

CNPJ: 20.022.974/0001-83

Quadra SEPN 504 BL A 504 sala 301 parte 084, Ed. Ana Carolina- ASA Norte, Brasília/DF, CEP : 70.730-521

Priscyla Gomes de Souza,inscrito no CPF sob o nº 019.351.461-30, na qualidade de Represente Legal.

1.1 (e)

O Contratante é:

Nome: Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal- SDE/DF.

CNPJ: 03.636.479/00001-45

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.712 – 030.

José Eduardo Pereira Filho, inscrito no CPF sob o nº 207.916.073-72, na qualidade de Secretário de Estado.

A contratação oriunda deste Contrato será fiscalizada por comissão de servidores cons�tuída para esse fim, composta por um Fiscal Administra�vo,
um Fiscal Demandante e um Fiscal Técnico, designados pela SDE/DF através de Ordem de Serviço específica.

1.1 (g) DEFINIÇÕES
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O Des�no Final dos Bens (ou Local de Entrega) é :

 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal – SDE/DF.

Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/ DF, CEP: 70.712 – 030.

5 Requisitos de Segurança (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso I, Alínea "f")

 

 

 

O Contratado deverá garan�r a segurança das informações da SDE-DF e se compromete a não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e
informações que tenha recebido deste ins�tuto no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal.

Deverá ser celebrado ANEXO "2" - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES entre o Contratado e o Contratante para garan�r a segurança das
informações.

O Contratado, após a assinatura do contrato, por meio de seu representante, assinará TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO em que

se responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação.

Além do termo citado, o Contratado deverá apresentar para cada funcionário que vier a executar a�vidades referentes ao objeto da contratação, ANEXO
"3"

- TERMO DE CIÊNCIA em que seus profissionais declaram estar cientes das responsabilidades pela manutenção de sigilo e confidencialidade.

7.2
GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da Garan�a de Execução é de 5% do valor do Contrato.

7.3 A Garan�a de Execução do Contrato deverá ser apresentada na assinatura do contrato. Deverá ser do �po Garan�a Bancária incondicional.

8.1

INSPEÇÕES E TESTES

 

Dos Procedimentos de Testes e Inspeções (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II)

 

O Contratante efetuará os testes de conformidade e verificação dos equipamentos entregues e serviços realizados em até 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento provisório.

Os Testes de Conformidade terão por fim comprovar que os produtos entregues atendem a todas as especificações con�das no Edital e na proposta
comercial.

Após a finalização dos testes de conformidade e verificação, caso não seja encontrado nenhum problema ou desconformidade, o Contratante solicitará,
ao Contratado, a emissão da nota fiscal ou fatura, que deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis.

Caso algum item seja recusado, o Contratado terá 10 (dez) dias corridos para providenciar, às suas expensas, a subs�tuição do item. Neste caso, o
Contratante terá novo prazo para realização dos testes de conformidade.

 

Acordo de Nível de Serviços

 

 

 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por representantes do

Contratante.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros decorrentes de ato ilícito na
execução do contrato. Além disso, a ocorrência de irregularida des não implica em corresponsabilidade do Contratante.

A avaliação da qualidade e da adequação dos serviços ocorrerá a cada entrega de produtos previstos nas OFs, e será realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato
com base nos indicadores definidos neste documento, a par�r dos registros das demandas man�dos pelo Contratante. Para avaliar a qualidade dos serviços
prestados, a SDE-DF.

As execuções dos serviços deverão atender ao ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO estabelecido pelo indicador abaixo. O Contratado estará sujeito, garan�do o
contraditório e a ampla defesa, às sanções administra�vas em função dos indicadores ob�dos abaixo da faixa de ajuste.

Os chamados de suporte especializado são des�nados à elaboração de diagnós�co, avaliação e tunning de ambiente, resolução de problemas, customização
de funcionalidades, documentação de procedimentos ou para implementar procedimentos de evolução e aplicação de melhorias e correções. Resultado
esperado: Objeto da Ordem de Serviço atendido, de acordo com sua especificação.

Níveis de serviços são critérios obje�vos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade aferir   e avaliar   fatores   como   qualidade,   desempenho e
disponibilidade dos serviços. Para mensurar esses fatores serão u�lizados indicadores relacionados à severidade e ao estado dos chamados, para os quais
foram estabelecidas metas quan�ficáveis a serem cumpridas pelo Contratado e SDE-DF conforme tabelas adiante.

 

Indicadores Operacionais

  

Indicador

 

Forma de Cálculo
Unidade de
Medida

Meta
Exigida

 

Tempo de Início de Atendimento de
Chamado

Data/Hora de início do atendimento do chamado - Data/Hora da abertura
do chamado

 

 

Dias Útéis

 

 

<1
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Tempo de Solução de Chamado

Data de entrega da OS - Data/Hora de início do atendimento do chamado  

Dias Útéis

 

<=10

Tempo de Aceite pela SDE-DF Data de aceito do chamado - Data de entrega do chamado
 

Dias Útéis

 

<=7

 

 

 

 
 

Taxa de Rejeição de Serviços

Σ (Número de rejeições de chamado entregues no período)

/ Σ (número  de chamados do período

 

 

Valor

 

 

<=0,2

Cálculo de “dias úteis” é realizado com base na diferença entre a data final e a data inicial da contagem de prazo, considerando apenas os dias úteis de
funcionamento da SDE-DF. São excluídos da contagem sábados, domingos, feriados e pontos faculta�vos;

Data/hora de abertura do chamado” é a data/hora de criação do chamado no sistema de gestão de chamados, ou, no caso de indisponibilidade do sistema,
a data/hora da ligação telefônica ou e-mails enviado. No caso de chamados suspensos e reabertos será considerada a úl�ma data/hora de reabertura do
chamado;

Data/hora de início do atendimento do chamado é a data/hora de iníc io efe�vo dos serviços para solução do chamado, registrada quando da mudança de
estado do chamado para "em atendimento".

Data/hora de entrega da OS é a data/hora de conclusão dos serviços e entrega do chamado para aceite da SDE-DF, registrada no sistema de gestão de
chamados quando da mudança de estado do chamado para “entregue”.

Períodos de suspensão de atendimento autorizados pelo Contratante não serão computadas dentro dos tempos calculados;

Indicadores de nível de serviço serão calculados com base nos chamados a serem faturados por período;

Sempre que houver quebra dos níveis de serviço aqui especificados, a SDE- DF poderá emi�r o�cio de no�ficação ao Contratado, que terá prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis para apresentar as jus�ficavas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação do Contratado dentro desse prazo ou caso a SDE-DF
entenda serem improcedentes as jus�fica�vas, será iniciado processo de aplicação das sanções previstas.

Para o aceite dos chamados, será feita a comparação entre os produtos entregues e os produtos descritos na ordem de serviço, considerando também os
atributos de qualidade que forem exigidos. Se os produtos entregues não atenderem às caracterís�cas especificadas na ordem de serviço, o chamado será
rejeitado.

 

Avaliação do Serviço

 

Os serviços serão avaliados em reuniões de fechamento mensal e, a critério da SDE-DF, em reuniões extraordinárias convocadas especificamente para esse
fim. A avaliação considerará os indicadores e metas estabelecidas e alcançados, bem como o cumprimento das demais exigências contratuais.

Nas reuniões de avaliação serão discu�dos aspectos relacionados à qualidade dos serviços e serão formuladas recomendações técnicas,

 

 

 administra�vas e gerenciais para a melhoria con�nua da qualidade dos

serviços

 

Documentação dos Serviços

 

Para que o chamado seja considerado concluído e possa ser entregue pelo Contratado para avaliação da SDE-DF, os serviços executados devem ser
adequadamente documentados no formato e em meio indicado pela SDE- DF, o que pode compreender a atualização de wiki e outras bases de
conhecimento. A documentação entregue deve ser detalhada o suficie nte para esclarecer os procedimentos executados e permi�r que servidores da SDE-
DF possam repe�r tais procedimentos no futuro.

Caso seja necessária a elaboração de documentação extensa e detalhada dos procedimentos executados, incluindo jus�fica�vas técnicas, esclarecimentos
adicionais, esquemas gráficos e orientações complexas, a SDE-DF aceitará a entrega do chamado com documentação simplificada e poderá solicitar ao
Contratado a elaboração da documentação completa por meio da abertura de um chamado.

 

Metodologia de Avaliação da Qualidade e da Adequação (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a")

 

Será observada, durante o processo de avaliação da solução, a aderência às condições, prazos e conteúdos previstos neste planejamento;

Aferir o atendimento aos níveis de serviços estabelecidos no ANEXO “10”

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS.

 

Mecanismos de Inspeção e Avaliação da Solução (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 1)

 

Qualquer não conformidade deverá ser registrada e sanada imediatamente, sendo o ônus decorrente da subs�tuição de responsabilidade da empresa
fornecedora dos bens e serviços.

Havendo conformidade com os requisitos constantes no ANEXO “10” - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS, o fiscal técnico

receberá os bens e realizará os procedimentos administra�vos necessários e emi�rá o TERMO DE REBECIMENTO PROVISÓRIO - ANEXO "5".

O Recebimento Provisório se dará no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da entrega dos itens citados neste Contrato, que atestará tão somente seu
recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações e com a proposta;
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O Recebimento Defini�vo se dará no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis

contados do recebimento provisório ou do atendimento de todas as eventuais solicitações da SDE-DF.

 

Inspeções e Diligências (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso II, Alínea "a", Item 5)

 

A SDE-DF poderá, se julgar necessário, realizar inspeções e diligências no ambiente do Contratado a fim de garan�r que o mesmo esteja em condições
de fornecer os serviços pretendidos de acordo com a qualidade exigida pela SDE-DF e em conformidade com o disposto na NR17 do Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE e na recomendação técnica DSST nº 01/2005 do mesmo órgão.

8.2
As inspeções e testes deverão ser realizados nas instalações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal –
SDE/DF, localizada no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.712 – 030, sem custos adicionais para o
Contratante.

10.1.

ENTREGA E DOCUMENTOS

Os itens deverão ser entregues ao Contratante de segunda-feira a sexta-feira, de 9 hs às 12 hs ou de 14 hs às 17 hs no endereço Setor Comercial Norte,
Quadra 2, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.712 – 030, ou em local posteriormente indicado pelo Contratante, desde que dentro dos
limites do Distrito Federal, em dias úteis.

No ato de fornecimento do objeto, o Contratado deverá entregar a seguinte documentação mínima:

1. Fornecer o licenciamento dos produtos e demais itens necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, contemplando as versões indicadas
na Proposta ou as versões mais recentes disponibilizadas pelo fabricante, observando todas as especificações técnicas consignadas em sua
proposta comercial;

2. Fornecer a documentação técnica completa e atualizada dos produtos adquiridos, contendo manuais do fabricante, guias de instalação,
cer�ficados de garan�a e auten�cidade, guias de instalação, inicialização, operação, adequação, mensagens auxiliares para solução de problemas,
diagnós�cos, especificações e outros documentos per�nentes, sempre em suas versões originais, todos redigidos preferencialmente em
português do Brasil ou, excepcionalmente, em inglês;

3. A documentação poderá ser disponibilizada em site do fabricante, com acesso liberado ao Contratante;

 

 

 

4. Fornecer ao Contratante, sem ônus adicional, mídias contendo os produtos objeto deste contrato, caso não seja possível efetuar o “download”
diretamente a par�r do “site” do fabricante;

5. Disponibilizar ao Contratante acesso ao site que contenha Base de Conhecimento do fabricante sobre os produtos contemplados no objeto do
ajuste.

Procedimentos e Critérios de Aceitação:

O aceite do so�ware e equipamento deverá ser efetuado por servidores designados pelo acompanhamento e fiscalização do contrato;

Os produtos deverão ser aceitos, mediante elaboração de documento da seguinte forma:

1. Termo de Recebimento Provisório - ANEXO "5", se dará no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da entrega dos itens 01,02,03,04,05,06,08,09,10 e
11, citados neste Contratoa, que atestará tão somente seu recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especifica ções e com a proposta. Os itens 07 e 12 terão seu Termo de Recebimento Provisório emi�do no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
conclusão do treinamento e emissão dos cer�ficados.

2. Termo    de   Recebimento    Defini�vo     –   ANEXO    "6",    verificado o cumprimento de todos os requisitos e de acordo com os critérios de
aceitação definidos, a SDE-DF dará o aceite defini�vo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da no�ficação do Termo de Recebimento
Provisório e solicitará a emissão da nota fiscal ou fatura.

A SDE-DF rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens e serviços em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

13.1

SERVIÇOS DECORRENTES

Requisitos de Capacitação (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso I, Alínea "b")

Como regra geral, a capacitação abrangerá toda a solução adquirida, em conformidade com as versões instaladas e as necessidades de gestão do
ambiente.

O(s) instrutor(es) ou especialista (s) deverá(ão) ser cer�ficado(s) na plataforma e versão adquirida e credenciados/autorizados pelo fabricante para
ministr ar treinamentos oficiais / capacitação.

O Contratado deverá seguir o conteúdo programá�co oficial dos fabricantes dos produtos fornecidos para nivelamento de conhecimento, complementa
ndo, com a visão específica da solução empregada na SDE-DF.

Em conjunto com a SDE-DF, o Contratado deverá organizar sequencialme nte os cursos necessários, fornecendo encadeamento lógico para compreensão
da solução fornecida.

 

 

 Toda a transferência de conhecimento / capacitação será ministrada nas dependências da SDE-DF, que disponibilizará recursos necessários para a sua
execução.

Obje�vo da transferência de conhecimento: foco da instalação, configuração, u�lização, gerenciamento e resolução de problemas, contempla ndo
transferência de conhecimento, visão geral dos recursos e funcionalidades da solução, todos os procedimentos de manutenção dos produtos, foco na
implementação e manutenção do ambiente de produção.
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Durante a execução dos serviços, deverá ser realizada a transferência de conhecimento e todos os serviços executados devem ser adequadamente
documentados no formato e meio indicados pela SDE-DF. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos
executados e permi�r que os servidores do SDE-DF possam repe�r tais procedimentos no futuro.

Demais observações sobre serviços decorrentes, estão descritas na Seção 6 – Escopo do Fornecimento, item 4 – Especificações Técnicas.

 

 

Requisitos de Manutenção (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso I, Alínea "d") O Suporte Técnico contempla os seguintes serviços:

Garan�r o correto e pleno funcionamento de todos os itens, seja de hardware ou so�ware, prestando serviço de forma remota ou on-site;

Garan�r a independência entre a correção de defeitos (patches) e a geração de novas versões do so�ware, em função da necessidade de atualização
de componente para suportar nova versão do so�ware;

Garan�r que uma nova versão do so�ware ou firmware mantenha a compa�bilidade e contenha todas as funções das versões anteriores e que a
introdução desta não prejudique a interoperabilidade da mesma na rede;

Solicitação de informações quanto às dúvidas, funcionalidades e quanto a procedimentos para configuração dos itens da tabela acima;

Solução de problemas decorrentes de defeitos e falhas nos produtos ou equipamento/so�ware;

Troca de qualquer produto defeituoso, incluindo hardware ou so�ware;

Disponibilização de atualizações de novas versões dos so�wares e firmwares fornecidos, ou de parte deles, decorrentes da evolução funcional ou
correções dos anteriormente fornecidos;

Subs�tuir, recuperar e/ou modificar os so�wares e firmwares instalados, nos casos comprovados de mau funcionamento e de outras falhas, de modo
a ajustá-los aos resultados que atendam às

especificações técnicas do equipamento;

 

 

 

Subs�tuição de quaisquer módulos defeituosos no (s) equipamento (s),

bem como a subs�tuição do (s) próprio (s) equipamentos (s), se for necessário;

Atualização de so�wares, compreendendo procedimentos técnicos des�nados ao provimento de toda e qualquer evolução de so�ware, incluindo
correções, patches, fixes, updates, service packs, novas releases, versions, builds e upgrades;

Envolvem a solução de qualquer problema de so�ware e hardware,

sejam eles falhas latentes (bugs), erros, questões de configuração em um componente da solução ou que envolva mais de um componente da solução,
questões de arquitetura da solução e da inserção da arquitetura da solução no ambiente de TIC da SDE; a atualização de versões e releases dos so�wares e
firmwares que fazem parte da solução; a troca/subs�tuição de peças de equipamento ou mesmo, se necessário, a sua integral subs�tuição;

O serviço de Suporte Técnico deverá ser prestado por um período de

36 (trinta e seis) meses;

A prestação do Suporte Técnico deverá ser feita em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), por profissiona is especializados
e cer�ficados pelo fabricante. Deverá ainda cobrir todo e qualquer defeito apresentado no so�ware, incluindo esclarecime ntos técnicos ajustes,
reparos, instalações, configurações e correções necessárias;

Disponibilização da base de conhecimentos de solução de problemas e documentos técnicos;

Caberá ao Contratado, dar o suporte necessário para u�lização dos produtos contratados;

Demais informações ANEXO "9" - CONDIÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.

De Capacitação de Instrutores (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "e")

Os profissionais do Contratado deverão possuir os conhecime ntos necessários para manter operacional todos os componentes da solução.

Os profissionais deverão ser cer�ficados pelo fabricante na solução contratada.

De Experiência Profissional da Equipe (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "f")

Dada a con�nuidade dos serviços e aplica�vos, não serão necessários requisitos extras de experiência profissional.

O Contratado deverá prover os profissionais necessários para atender aos níveis mínimos de qualidade previstos neste Contrato.

De Formação de Equipe (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "g")

 

 

 

Os profissionais do Contratado deverão possuir os conhecime ntos

necessários para manter operacional todos os componentes da solução.

De Metodologia de Trabalho (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "h")

Dada a con�nuidade dos serviços e aplica�vos, não serão necessários requisitos extras de trabalho.

14
PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Demais observações sobre peças de reposição, estão descritas na Seção 6 – Escopo do Fornecimento, item 4 – Especificações Técnicas.

15.2 GARANTIA
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O texto da subcláusula 15.2 das Condições Gerais do Contrato (CGC) fica subs�tuído pelo seguinte:

O Contratado deverá fornecer garan�a de atualização e suporte para os itens 09  e 10 pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contando da assinatura
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Demais observações sobre garan�a estão descritas no ANEXO “10” – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRAS e no ANEXO "9" - CONDIÇÕES GERAIS
DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.

16.1

PAGAMENTO

 

Os pagamentos serão realizados conforme descrito abaixo:

 

Cronograma de Eventos e Pagamentos

Item Evento Data % a pagar

Todos os Itens

1 Assinatura do Contrato Dia X 0%

 

2

Reunião Inicial

- Plano de

Inserção

Dia D1, sendo D1 conforme demanda do Contratante
 

0%

 

3
Emissão da OF - Ordem de Fornecimento Dia D2, sendo D2 conforme demanda do Contratante

 

0%

 

4
Entrega do Cronograma das A�vidades

 

D2 + 10 (dez) dias corridos

 

0%

Itens 09, 10 e 11 (Equipamentos, So�ware e Serviços )

5 Entrega dos produtos e emissão D2a = Até 30 (trinta) dias corridos a par�r da assinatura do contrato 100%

 

 

 

 

 do Termo de Recebimento Provisório – TRP de Produtos.   

Iten  12 (Treinamento e capacitação para a equipe)

6 Realização dos Treinamentos
Até 30 (trinta) dias corridos
conforme aceite da execução
do serviço

100%

 

A SDE-DF poderá deduzir do montante a pagar e do montante depositado como garan�a valores correspondentes a multas ou indenizações (vide item

23.1 - Sanções Administra�vas), devidas pelo Contratado, decorrentes de penalidades aplicadas nos termos do Contrato.

16.4

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, mediante
depósito em conta bancária indicada pelo Contratado.

A previsão de que, pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo o ar�go 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011,
serão realizados exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.

A apresentação da Nota Fiscal deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da no�ficação do Termo de Recebimento
Defini�vo.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação finance ira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para
o Contratante .

O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério
do Contratante.

Não sendo regularizada a situação do Contratado no prazo concedido, ou nos casos em que iden�ficada má-fé ou incapacidade de corrigir a situação, o
pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Persis�ndo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos
administra�vos correspondentes, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

 

 

 Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o Contratado não
regularize sua situação junto ao SICAF.

Somente por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade do órgão ou en�dade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



05/11/2021 17:29 SEI/GDF - 57175829 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=65507872&infra_sist… 13/40

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

 

Fixação de Valores e Procedimentos para Retenção ou Glosa (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso III)

Nos termos do ar�go 36, § 6°, da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 02, de 2008, e demais normas per�nentes, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

1. Não produziu os resultados acordados.

2. Deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida.

3. Deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou com qualidade ou quan�dade inferior à
demandada.

Antes do pagamento, a SDE-DF verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento do Contratado no SICAF e/ou nos sí�os oficiais,
devendo seu resultado ser impresso, auten�cado e juntado ao processo de pagamento.

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária.

 

 

 
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que será
adotada a legislação vigente aplicável à matéria.

16.5
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até a data do efevo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado
pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE) .

17.2
REAJUSTAMENTO

O Contrato será de menos de 12 (doze) meses, portanto não sendo aplicável reajuste do contrato.

18.2
ORDENS DE MODIFICAÇÃO

Qualquer reclamação do Contratado referente às ordens de modificação deverá ser feita dentro do prazo de 5 dias.

19.1
ADITAMENTOS CONTRATUAIS

Os aditamentos contratuais devem observar as regras e limites previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

21

SUBCONTRATOS

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que o Contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá
subcontratar partes do serviço ou fornecimento, até o limite admi�do, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no
instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não par�cipou do certame licitatório, realize parte do objeto.

Entretanto, à Administração Contratante cabe, exercitando a previsão do Edital, autorizar ou proibir a subcontratação. Por isto, para a pretendida
contratação será admi�da a subcontratação do objeto licitatório apenas nas condições a seguir:

Não se admi�rá a subcontratação para o fornecimento de bens;

Para os serviços de instalação e manutenção poderá ocorrer a subcontratação do Fabricante ou de empresa credenciada ao Fabricante em sua
totalidade;

Para garan�a ou manutenção que a critério do Contratado seja necessário ser prestado pelo Fabricante da solução, poderá ocorrer a
subcontratação, pois entende-se que o Fabricante é parte fundamental à garan�a de funcionamento da solução, onde neste

caso, poderá o Contratado u�lizar de todo e qualquer serviço do

 

 

 

Fabricante ao fiel cumprimento das obrigações contratuais, desde

que não acarrete ônus ao Contratante;

Mesmo nas duas hipóteses anteriores, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo- lhe
realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto.

23.1 MULTAS

O texto constante no item 23.1 das CGC (Condições Gerais do Contrato) fica subs�tuído pelo texto como segue:

O atraso injus�ficado para cada etapa de serviço previsto no Cronograma sujeitará o Concorrente adjudicatário às seguintes multas, conforme fixado no
Decreto do Governo do Distrito Federal nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006:

1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias
de atraso;

2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do material, ou execução dos serviços calculados desde o primeiro dia
de atraso, sobre o montante das parcelas obrigaciona is adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do Contratante, quando o
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atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nas alíneas “a” e “b” deste subitem;

4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

6. Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedime nto ou por mo�vo de reconhecida força maior, devidamente jus�ficados, o
Contratado ficará isento das penas.

 

Sanções Administra�vas (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso IV)

 

 

 

1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, regulamentado pelo Decreto nº 26.851, de 30 de
maio de 2006, o Contratado que:

1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

3. Fraudar na execução do contrato;

4. Comportar-se de modo inidôneo;

5. Cometer fraude fiscal;

6. Não man�ver a proposta.

O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para o Contratante;

2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

3. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir o
Contratante pelos prejuízos causados;

5. Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, pela recusa do Concorrente adjudicatário em assinar o Contrato, e não apresentar a
documentação exigida no Edital para sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas, caracterizando o descumprime nto total da obrigação
assumida, com base no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993, independentemente das demais sanções cabíveis;

6. Multa compensatória 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecução parcial, total ou execução insa�sfatória do contrato e pela
interrupção da execução do contrato sem prévia autorização do Contratante, aplicada em dobro na sua reincidênc ia, independentemente das demais
sanções cabíveis;

7. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;

A incidência das glosas advindas dos níveis mínimos de serviço exigidos poderão ser aplicadas juntamente com as sanções e penalidades, facultada a

 

 

 defesa prévia do interessado no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o Contratado pela diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente;

O Concorrente que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garan�do o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 2
(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e nas demais cominações legais.

O Contratado ficará sujeito, com fundamento nos ar�gos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a penalidades, nos casos de inexecução total ou parcial do objeto.

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução parcial (imperfeita), mora de execução e inadimplemento contratual, o Contratado ficará
sujeito, ainda, às seguintes penalidades:

1. A declaração de impedimento para licitar com a Administração Pública dar-se-à pela autoridade máxima do Contratante nos termos da Lei 8.666 de
1993.

2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem
como o dano causado ao Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, o Contratado será
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais;

5. Pela inexecução total ou parcial do previsto no contrato ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, o Contratante poderá, garan�da a prévia
defesa e observada à gravidade da ocorrência, aplicar ao Contratado as sanções administra�vas conforme disposto no Decreto nº 26.851, de 30 de
maio de 2006, sem prejuízos das demais sanções penais previstas na Lei 8.666/93.
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Graus de Sanções Administra�vas

Grau Correspondência

01 Advertência escrita

02 Multa de 0,2% sobre o valor do Contrato

03 Multa de 0,3% sobre o valor do Contrato

04 Multa de 1% sobre o valor do Contrato

 

 

 

 

Tabela de Grau de Sanções Administra�vas (IN. 04/2014, Art. 20, Inciso IV, Alínea "c")

Além das sanções previstas anteriormente, o Contratado estará sujeito aos critérios de sanções abaixo, conforme o grau corresponde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As glosas nos pagamentos a que se sujeita o Contratado terão como referência:

 

Referência para Sanção

Descrição da Referência Grau

Permi�r a presença de empregado sem crachá nos locais onde haverá a entrega do objeto
Por
ocorrência
01

Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito, a entrega do objeto
Por
ocorrência
03

Manter    empregado    sem    qualificação    exigida    na execução do objeto
Por
ocorrência
02

Não subs�tuir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto na execução do objeto, seja por incapacidade técnica, a�tude
inconveniente, falta de urbanidade ou que venha a transgredir as Normas disciplinares do órgão

 

 

Por
ocorrência
02

Acumular 2 (duas) advertências no período de 12 (doze) meses
Por
ocorrência
02

Acumular   5 (cinco) advertências   no período de 12 (doze) meses
Por
ocorrência
03

 

 

   Por ocorrência
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Não zelar pelas instalações do órgão 01

Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do objeto

 

Por ocorrência
03

Na hipótese de rescisão contratual por inexecução total do objeto Por ocorrência
04

 

Na hipótese de descumprimento da garan�a do objeto
Por ocorrência
03

Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos profissionais Por
documento 01

Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo es�pulado Por ocorrência
01

Deixar    de    realizar     transferência     completa    dos conhecimentos empregados na execução do objeto Por ocorrência
02

Deixar de realizar transição plena do objeto, com total transferência de conhecimento Por ocorrência
02

 

24,
26 e

27

RESCISÃO

A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a
Administração (art. 79, II, da Lei nº 8666/93) e desde que não se configure caso de rescisão unilateral do contrato.

28.2

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

1. Mediação administra�va: Fica definido que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal irá dirimir, no âmbito
administra�vo, qualquer dúvida surgida entre o Contratante e o Contratado.

2. Foro: Fica eleito o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil para dirimir qualquer li�gio surgido entre o Contratante e o Contratado.

30.1
NOTIFICAÇÕES

Os endereços para no�ficações são os seguintes. CONTRATANTE:

 

 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal – SDE/DF.

Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/ DF, CEP: 70.712 – 030.

CONTRATADO:

P S G de Souza Tecnologia Serviços e Suprimentos de Informá�ca - ME 

Quadra SEPN 504 BL A 504 sala 301 parte 084, Ed. Ana Carolina- ASA Norte, Brasília/DF, CEP : 70.730-521

 

 

 

MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÕES (IN. 04/2014, Art. 19, Inciso III)

O Contratado deverá propor um Plano de Comunicação com o SDE-DF, por meio de documentação, a qual deverá ser aprovada e aceita pelo Gestor do
Contrato.

São mecanismos    formais    de comunicação    entre    o Contratado    e   o

Contratante:

E-mails: forma rápida de comunicação para tratar de informações pouco crí�cas;

O�cios: Comunicação para tratar de assuntos gerais;

OF - Ordem de Fornecimento:     elaborada,   por demanda,   pelo

Contratante e encaminhada ao Contratado;

Termo de Recebimento Provisório: termo elaborado pelo Contratante

e encaminhado ao Contratado;

Termo de Recebimento Defini�vo: termo elaborado pelo Contratante

e encaminhado ao Contratado.

Toda a comunicação entre a Administração Pública e o Contratado deverá ser sempre formal como regra, exceto em casos excepcionais que jus�fiquem
outro canal de comunicação.

Será u�lizado o procedimento de abertura de OF - Ordem de Fornecimento para as comunicações formais através de canal definido entre as partes.

O Contratado poderá ofertar um modelo de ordem de serviço para aprovação pela comissão de recebimento, onde constem, no mínimo, os campos
descritos abaixo:
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Nº da ordem de serviço;

Nº do contrato administra�vo;

Data da prestação dos serviços;

Descrição dos serviços a serem executados;

Unidade de medida e Quan�dade;

Indicadores contratuais exigidos;

Prazo e local de execução dos serviços;

Disponibilidade dos serviços;

 

 

 Deve ser assinada e carimbada pelo Gestor e Preposto do contrato.

32

FRAUDE CORRUPÇÃO E PRÁTICAS PROIBIDAS

O Contratado deverá observar o que preconiza a Lei DF nº 5.448/2015:

 

 

“É vedado o emprego de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incen�ve a violência contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento,
homofóbico ou que represente qualquer �po de discriminação, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, nos termos da Lei Distrital nº 5.448 de 2015”.

 

REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

(IN. 04/2014, Art. 17, Inciso I, Alínea "g")

O Contratado deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendações con�das no Capítulo III, DOS BENS
E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Norma�va nº 01/2010 STI/MPOG, bem como, a Lei Distrital nº 4.770/2012 que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal e a Lei nº 12.305/2010 que ins�tui a polí�ca de
resíduos sólidos, no que couber.

 

É dever do Contratado observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiênc ia na u�lização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos,
preferencialmente com mão de obra local; maior vida ú�l e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão
sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais u�lizados nos bens, serviços e obras.

 

IMPLANTAÇÃO (IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "c")

A reunião inicial é o marco que firma o relacionamento entre o Contratado e a Diretoria de Tecnologia da Informação da SDE-DF. Esta reunião deverá
ocorrer em até 15 dias após a assinatura do contrato. O agendamento desta reunião é responsabilidade da Gestor do Contrato.

 

A reunião inicial não acarreta alteração no prazo de entrega dos equipamentos, so�wares e implantação da solução, nem impede a entrega dos mesmos
antes da realização da mesma.

 

Nesta reunião, serão tratados os seguintes assuntos:

 

 

 

1. Apresentação do preposto da empresa pelo representante legal do

Contratado;

2. Entrega, por parte do Contratado, do termo de compromisso e do termo de ciência;

3. Esclarecimentos rela�vos a questões operacionais, administravas e de gestão do contrato;

4. Apresentação do Plano de Inserção - ANEXO "7";

5. Apresentação do Plano de Fiscalização - ANEXO "8";

6. Entrega dos equipamentos e so�wares;

7. Planejamento da Capacitação da Equipe.

 

Elaboração do Plano de Fiscalização do Contratado, pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do Contrato, observando o
disposto nos arts. 17, 18, 19 e 20 da IN Nº 04/2014 e a proposta do Contratado, contemplando, no mínimo:

1. o refinamento dos procedimentos de teste e inspeção detalhados no Modelo de Gestão do contrato, para fins de elaboração dos Termos de
Recebimento Provisório e Defini�vo ;

2. configuração e/ou criação de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos indicadores; e

3. refinamento ou elaboração de Listas de Verificação e de roteiros de testes com base nos recursos disponíveis para aplicá-los.

 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

(IN. 04/2014, Art. 17, Inciso II, Alínea "i")
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Os so�wares/firmware deverão possibilitar a auditoria de código para fins de garan�a da disponibilidade, integridade, confidencialidade e auten�cidade das
informações.

 

DEVERES E RESPONSABILIDADES (IN. 04/2014, Art. 18)

Do Contratante (IN. 04/2014, Art. 18, Inciso I)

1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o
disposto no art. 30 da IN nº 04/2014;

2. Encaminhar formalmente o Contratado a demanda, por meio de Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios
estabelecidos nas Especificações Técnicas, observando-se o

disposto no arts. 19 e 33 da IN nº 04/2014;

 

 

 

3. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de bens

realizados em desacordo com as Especificações Técnicas, observando-se o disposto no art. 21 da IN nº 04/2014;

4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, atestar as notas fiscais/faturas rela�vo à entrega do objeto e o seu aceite.

5. Aplicar ao Contratado as sanções administra�vas regulamentares e contratuais.

6. Efetuar os pagamentos devidos ao Contratado dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato;

7. No�ficar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8. No�ficar o Contratado, por escrito, garan�da a prévia defesa, sobre aplicação de penalidades em caso de descumprimento total ou parcial do
contrato.

9. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicit ados pelo Contratado;

10. Verificar a regularidade da situação fiscal do Contratado antes de efetuar o pagamento;

11. Efetuar o pagamento ao Contratao de acordo com o preço, os prazos e as condições es�puladas no Contrato.

12. Exercer a gestão e fiscalização dos serviços por Servidor, especialmente designado, na forma prevista no caput do Ar�go 67, da Lei nº. 8.666/93.

13. Para fins de fornecimento de bens o Contratante deverá exigir na proposta do Concorrente classificado em primeiro lugar, a descrição detalhada, nos
itens 01,02,03,04,05,06,09 e 10, conforme modelo de proposta do Edital, para comprovação de atendimento das especificações técnicas, não sendo
necessária a realização de diligências, uma vez que os produtos serão disponibilizados e licenciados diretamente através do site do fornecedor.

14. O presente Contrato não implica a concessão, pela parte Contratada à parte Contratante, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou
implícito, em relação qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito rela�vo à propriedade intelect ual ou código-fonte de
aplicações.

15. Receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas, observando o
disposto no art. 21 da IN 04/2014 SLTI/MPOG.

16. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento ao Contratado, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

17. Comunicar ao Contratado todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;

18. Definir produ�vidade ou capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação de acordo com pesquisas de mercado, durante
a execução do contrato, conforme art. 18, inciso I,

alínea “g” da IN 04/2014, quando aplicável; e

 

 

 s) Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova

de Conceito para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas.

 

Do Contratado (IN. 04/2014, Art. 18, Inciso II)

1. Designar formalmente um preposto quando da assinatura do contrato para representá-la junto ao Contratante e responder pela fiel execução do
contrato;

2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual. A ação ou omissão, total ou
parcial da fiscalização da SDE-DF não eximirá o Contratado de total responsabilidade quanto à execução do contrato;

3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dono na execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do Contrato;

4. Comunicar ao representante fiscal do Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas de execução do

objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a fiscalização e execução do Contrato, propiciando todos os meios e facilidad es necessárias à
fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação pelo Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente,
em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

5. Manter durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

6. Manter durante toda a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para
fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;

7. Colocar à disposição do Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos bens, permi�ndo a verificação de sua
conformidade com as especificações e exigências do Contrato;

8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato;
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9. Manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação durante a execução do contrato, conforme
art. 18, inciso I, alínea “g” da IN 04/2014;

10. Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas;

11. Ceder, quando for o caso, os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos
e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados,

à Administração;

 

 

 

Vide item DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E

DIREITOS AUTORAIS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO quando serão aplicados os direitos de propriedade intelectual.

13. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

14. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante;

15. Atender as solicitações do Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigaç ões relavas à execução do serviço, conforme descrito neste Contrato;

16. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

17. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

18. Manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação durante a execução do contrato, conforme
art. 18, inciso I, alínea “g” da IN 04/2014 SLTI/MPOG.

 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

(IN. 04/2014, Art. 19, Inciso I, Alínea "c")

Durante a vigência contratual exis�rão os seguintes  papéis com as seguintes responsabilidades:

 

Item Papel Responsabilidade

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gestor      /      Fiscal
Requisitante

Orientar e coordenar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratual, prazos e condições
estabelecidos no contrato e seus anexos;

Fiscalizar o contrato do ponto de vista da funcionalidade da solução de tecnologia da informação;

Exigir do Contratado o exato cumprimento do objeto contratado, nos termos e condições previstos no contrato,
inclusive quanto às obrigações acessórias;

Manter histórico de execução contratual, contendo todos os fatos e ocorrências;

 

 

  

  

- Efetuar o recebimento defini�vo do objeto e o atesto da nota fiscal;

- Analisar e manifestar-se sobre jus�fica�vas e documentos apresentados pelo Contratado por atraso ou descumprimento de
obrigação contratual;

- Na hipótese de descumprimento total ou parcial do objeto ou de disposição contratual, adotar imediatamente as medidas
operacionais e administravas necessárias à no�ficação do Contratado para o cumprimento das obrigações contratuais;

  - Fiscalizar tecnicamente o contrato;

  - Acompanhar, fiscalizar e exigir do Contratado o exato cumprimento do objeto, termos e condições previstos no contrato e seus
anexos;

  - Prestar ao Contratado orientações e esclarecimentos necessários à execução do objeto contratual;

 

 

2

 

 

Fiscal Técnico

- Anotar em registro próprio ou formulár io equivalente e comunicar ao gestor do contrato        eventuais           intercorrênc ias
operacionais, as medidas adotadas para a respec�va solução, bem como orientações, esclarecimentos e solicitações verbais
efetuados ao Contratado;

  - Efetuar o recebimento provisório do objeto contratado;

  - Assessorar o recebimento defini�vo, cer�ficando-se que o objeto fornecido atende a todos os requisitos técnicos e especificações
de quan�dade e qualidade, preços e prazos entre outras condições previstas no contrato e seus anexos;

  - Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administra�vos;

 

3
Fiscal
Administra�vo

- A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta cláusula serão exercidos no interesse exclusivo da administração e não
excluem em hipótese algumas as responsabilidades do Contratado, inclus ive perante terceiros.
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Preposto

Acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao Contratante, incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administravas referentes ao andamento contratual;

Realizar a gestão administra�va e legal do contrato e pela interlocução com o Gestor do Contrato da SDE-DF;

É dele a responsabilidade de consolidar, mensalmente os Termos de Recebimento ; Atender prontamente e dentro do prazo
es�pulado quaisquer exigências do Gestor inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a SDE-
DF;

Estar apto a prestar tempes�vamente todas as informações (por meio de documentos impressos ou digitais) sobre as regularidad es
fiscais e financeiras da empresa, bem como a manutenção de todos os requisitos contratuais. Irregularidades administrat ivas ou
contratuais poderão ensejar rescisão contratual;

Supervisionar todos os processos do trabalho, garan�ndo a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos Níveis Mínimos
de Serviço estabelecidos;

Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades estabelecidos;

Gerenciar e acompanhar o desempenho da prestação de serviço.

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(IN. 04/2014, Art. 18, Inciso I, Letra I)

 

Em conformidade com a IN 04/2014, o Art. 18, inciso I letra i e inciso II letra i, define-se a seguir quais serão os direitos a propriedade intelectual que caberá
à administração, fruto do fornecimento per�nente a esta contratação, a saber:

 

 

 

Não se aplicará direito de propriedade intelectual à administração  sobre o

código fonte, visto que a execução dos serviços não envolve desenvolvimento de so�ware e/ou aplica�vo.

 

Destaca-se que a administração pretende adquirir hardware e so�ware prontos, onde não se aplicar-se-á o direito de propriedade intelectual.

 

Não se aplicará direito de propriedade intelectual à administração sobre a documentação original que acompanha a plataforma de hardware e so�ware,
visto que a execução do fornecimento não envolve desenvolvimento de so�ware e/ou aplica�vo e/ou manuais.

 

Se aplicará direito de propriedade intelectual à administração sobre toda e qualquer documentação fruto da execução dos serviços prestados, exceto para a
citada anteriormente.

 

ANEXOS AO DDC

 

ANEXO 1 – PRÁTICAS PROIBIDAS

 

Prá�cas Proibidas

 

1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as
empresas, en�dades e pessoas �sicas oferecendo propostas ou par�cipando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, Concorrentes,
fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes) observem os
mais altos padrões é�cos, e denunciem ao Banco 6 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a
tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção
incluem os seguintes atos: (a) prá�ca corrupta; (b) prá�ca fraudulenta; (c) prá�ca coerci�va e (d) prá�ca colusiva. As definições a seguir relacionadas
correspondem aos �pos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaus�vas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso
ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco
aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

 

 

1. Para fins de cumprimento dessa polí�ca, o Banco define os termos indicados a seguir:

1. uma prá�ca corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de
outra parte;
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2. uma prá�ca fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter bene�cio
financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

3. uma prá�ca coerci�va consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer
parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

4. uma prá�ca colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar
impropriamente as ações de outra parte; e

5. uma prá�ca obstru�va consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significa�va para a inves�gação ou prestar declarações falsas aos inves�gadores com o
fim de obstruir materialmente uma inves�gação do Grupo do Banco sobre

 

6. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Prá�cas Proibidas, as normas aplicáveis ao
processo de inves�gação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre ins�tuições financeiras internacionais.

 

denúncias de uma prá�ca corrupta, fraudulenta, coerci�va ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte para impedir a divulgação de seu
conhecimento de assuntos que são importantes para a inves�gação ou a con�nuação da inves�gação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1(f) a seguir.

2. Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato
qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como Concorrente ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
Concorrentes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários
(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e agentes,
quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), es�ver envolvida em uma Prá�ca Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um
contrato, o Banco poderá:

1. não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

2. suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do
Órgão Executor ou da Agência Contratante es�ver envolvido em uma Prá�ca Proibida;

3. declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um emprés�mo ou doação relacionada
inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as
medidas corre�vas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a no�ficação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prá�ca Proibida)
dentro de um período que o Banco considere razoável;

4. emi�r advertência à empresa, en�dade ou pessoa �sica com uma carta formal censurando sua conduta;

5. declarar que uma empresa, en�dade ou pessoa �sica é inelegí vel, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de
contratos ou par�cipação em a�vidades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 7 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar a�vidades financiadas pelo Banco;

6. encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

7. impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclus ive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos
referentes às inves�gações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou

 

7. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (u�lizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é
aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo
possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi
designado pelo Mutuário.

 

em subs�tuição às sanções acima referidas.

3. O disposto nos parágrafos 1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a
adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão defini�va em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

4. A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

5. Além disso, qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como Concorrente ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo,
entre outros, Concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o
disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra ins�tuição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões
de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a
par�cipação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de
denúncias de Prá�cas Proibidas;

6. O Banco exige que os Concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e
concessionár ias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos rela�vos à apresentação de propostas e a execução do
contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Os Concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua
inves�gação. O Banco requer ainda que todos os Concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às a�vidades financiadas pelo
Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respec�vo contrato; e

(ii) forneçam qualquer documento necessário à inves�gação de denúncias de Prá�cas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos
Concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e
concessionárias que tenham conhecimento das a�vidades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a
inves�gação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer inves�gador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o Concorrente,
fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou
descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à inves�gação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas

http://www.iadb.org/integrity)
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apropriadas contra o Concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou
concessionária; e

7. Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de

 

consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 8 – Anexo 1 rela�vas às sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas
integralmente aos Concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou
qualquer outra en�dade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria,
em conformidade com as a�vidades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão
ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas �sicas declaradas temporária ou permanentemente inelegí veis pelo
Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa �sica declarada temporária ou
permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

 

 

2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

 

 

1. leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas per�nentes;

2. não incorreram em nenhuma Prá�ca Proibida descrita neste documento;

3. não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;

4. nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram
declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco rela�vos ao
reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a prá�cas
proibidas;

5. nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou
en�dade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados
pelo Banco rela�vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um
delito envolvendo Prá�cas Proibidas;

6. declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para par�cipar de a�vidades financiadas pelo Banco; e

7. reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan�as cons�tui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas
na Cláusula 1 (b).

 

 

ANEXO 2 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00370-00004370/2019-44

PROCESSO LICITATÓRIO 00370-00004370/2019-44

OBJETO CONTRATO N.º 042907/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - SDE-DF, com sede em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.636.479/0001-45,   doravante   denominado    CONTRATANTE   e   a   Empresa P S G de Souza Tecnologia Serviços e Suprimentos de Informá�ca - ME,
estabelecida à na Quadra SEPN 504 BL A 504 sala 301 parte 084, Ed. Ana Carolina- ASA Norte, Brasília/DF, CEP: 70.730-521, inscrita no CNPJ sob   o 
 nº  20.022.974/0001-83, doravante denominada o simplesmente CONTRATADO, representada neste ato pelo Sra. Priscyla Gomes de Souza,  Diretora Execu�va ,
brasileira, casada, empresária, portador da CNH nº 05269771322, Detran-DF, e do CPF nº 019.351.461-30, residente   e domiciliado   em QI 416 Bloco A
Apartamento 701, Samambaia Norte, Brasília/DF, e sempre que em conjunto referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA
INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente TERMO, e, CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato Nº 042907/2021,
celebrado pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a aquisição de solução de processamento e armazenamento hiperconvergentes
em appliance composta por 3 (três) nós; incluindo hardware, so�ware, instalação, configuração, atualização, repasse de conhecimento, e garan�a com suporte
técnico de 36 meses (lote 02), mediante condições estabelecidas pela SDE-DF;

 

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de negócio, documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de
qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que o CONTRATADO �ver
acesso em virtude da execução contratual;

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra�va, sobre todo e qualquer assunto
de interesse da SDE-DF de que o CONTRATADO tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando todos os critérios estabelecidos
aplicáveis às INFORMAÇÕES;

 

A SDE-DF estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES da SDE-DF, principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS,
em razão da execução do CONTRATO celebrado entre as PARTES.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

 

Parágrafo Primeiro: As es�pulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pela SDE-DF.

Parágrafo Segundo: O CONTRATADO se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a
ser fornecidas pela SDE-DF, a par�r da data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e
formalmente classificadas com tratamento diferenciado pela SDE-DF.

Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO se obriga a não revelar, reproduzir, u�lizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permi�r
que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES da SDE-DF.

Parágrafo Quarto: A SDE-DF, com base nos princípios ins�tuídos na Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e �ver
conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de classificação informada pelo CONTRATADO.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE

 

Parágrafo Único: As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

1. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das
PARTES;

2. Tenham sido comprovadas e legi�mamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

3. Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES
cumpram qualquer medida de proteção per�nente e tenham sido no�ficadas sobre a existênc ia de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na
medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO se compromete a u�lizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO.

Parágrafo Segundo: O CONTRATADO se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES sem o consen�mento prévio e expresso da SDE-DF.

I. O consen�mento mencionado no Parágrafo segundo, entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES.

Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO se compromete a cien�ficar seus diretores, empregados e/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza
confidencial das

 

INFORMAÇÕES da SDE-DF.

Parágrafo Quarto: O CONTRATADO deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES da SDE-DF, bem como evitar e prevenir a revelação a
terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela SDE-DF.

Parágrafo Quinto: Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da
execução do CONTRATO.

Parágrafo Sexto: O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de
patente, direito de edição ou qualquer outro direito rela�vo à propriedade intelectual.

I. Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas ao CONTRATADO, são única e exclusiva propriedade intelectual da
SDE- DF.

Parágrafo Sé�mo: O CONTRATADO firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos
sejam suficientes a garan�r o cumprimento de todas as disposições do presente instrumento.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATADO obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual
rela�vos aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES

 

Parágrafo Único: Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retornar
imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

1. O CONTRATADO deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ela fornecida, inclusive as cópias porventura necessárias, na data
es�pulada pela SDE-DF para entrega, ou quando não mais for necessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter
quaisquer reproduções (incluindo reproduções magné�cas), cópias ou segundas vias.

2. O CONTRATADO deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que contenham Informações Confidenciais da SDE-DF, quando não mais for
necessária a manutenção dessas Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magné�cas),
cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Termo.

 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

 

Parágrafo Único: O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até 5 (cinco) anos após o
término do CONTRATO.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
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Parágrafo Único: A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades
previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as
PARTES. Neste caso, o CONTRATADO o, estará sujeito, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela SDE-DF,
inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administra�vo ou judicial, sem
prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Parágrafo Primeiro: Este TERMO cons�tui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e regulatória deste instrumento.

Parágrafo Segundo: O presente TERMO cons�tui acordo entre as PARTES, rela�vamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS,
aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas
direta ou indiretamente.

Parágrafo Terceiro: Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou
constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade,
da economicidade, da boa fé, e, as preencherão com es�pulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES da SDE-DF.

Parágrafo Quarto: O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais
disposições constantes de outros instrumentos legais conexos rela�vos à CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES.

Parágrafo Quinto: A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não cons�tuirá novação
ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

 

 

 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO

 

Parágrafo Único: Fica eleito o foro de Brasília/DF para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da presente contratação e para submeter ações relacionadas ao presente negócio jurídico.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o CONTRATADO assina o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, em 2 (duas)

vias de igual teor e um só efeito, na presença de duas testemunhas. Brasília, 05 de  março de 2021 .

 

 

Priscyla Gomes de Souza

Diretora Execu�va 

CPF nº 019.351.461-30

 

ANEXO 3 – TERMO DE CIÊNCIA

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00370-00004370/2019-44

PROCESSO LICITATÓRIO 00370-00004370/2019-44

OBJETO CONTRATO N.º 042907/2021

 

Pelo presente instrumento,    eu Priscyla Gomes de Souza, CPF nº 019.351.461-30, CNH nº 05269771322, expedida em 20/04/2018, órgão expedidor  Detran-DF ,
prestador de serviço, ocupando o cargo de Diretora Execu�va  na empresa P S G de Souza Tecnologia Serviços e Suprimentos de Informá�ca - ME, que firmou
Contrato com a SDE-DF, DECLARO, para fins de cumprimento de obrigações contratuais e sob pena das sanções administra�vas, civis e penais, que tenho pleno
conhecimento de minha responsabilidade no que concerne ao sigilo que deve ser man�do sobre os assuntos tratados, as a�vidades desenvolvidas e as ações
realizadas no âmbito da SDE-DF, bem como sobre todas as informações que, por força de minha função ou eventualmente, venham a ser do meu conhecimento, 
comprometendo- me a guardar o sigilo necessário a que sou obrigado nos termos da legislação vigente.

 

DECLARO, ainda, nos termos da Polí�ca de Segurança da Informação, Informá�ca e Comunicações da SDE-DF, estar ciente e CONCORDO com as condições abaixo
especificadas, responsabilizando- me por:

 

1. tratar o(s) a�vo(s) de informação como patrimônio da SDE-DF;

2. u�lizar as informações em qualquer suporte sob minha custódia, exclusivamente, no interesse do serviço da SDE-DF;

3. não u�lizar ou divulgar em parte ou na totalidade, as informações de propriedade ou custodiadas, sob qualquer forma de armazenamento, pela SDE-DF
sem autorização prévia do gestor ou responsável pela informação;

4. contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a auten�cidade das informações;

5. u�lizar credenciais ou contas de acesso e os a�vos de informação em conformidade com a legislação vigente e normas específicas da SDE-DF;

6. responder, perante da SDE-DF, pelo uso indevido das minhas credenciais ou contas de acesso e dos a�vos de informação.
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Brasília, 05 de  março de 2021  .

 

 

 

 

Priscyla Gomes de Souza

Diretora Execu�va 

CPF nº 019.351.461-30

Ciente:

 

Brasília, 05 de  março de 2021  .

 

 

 

 

 

 

Priscyla Gomes de Souza

Diretora Execu�va 

CPF nº 019.351.461-30

 

ANEXO 4 – ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DE BENS

Será emi�do pela Comissão executora no decorrer da contratação.

ANEXO 5 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Será emi�do pela Comissão executora no decorrer da contratação.

ANEXO 6 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Será emi�do pela Comissão executora no decorrer da contratação.

ANEXO 7 – PLANO DE INSERÇÃO

Será emi�do pela Comissão executora no decorrer da contratação.

ANEXO 8 – PLANO DE FISCALIZAÇÃO

Será emi�do pela Comissão executora no decorrer da contratação.

ANEXO 9 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

 

 

1. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

1. Os serviços poderão ser prestados pelo Contratado ou por representante indicado pelo Contratado ou pelo fabricante da solução, sem prejuízo a
responsabilidade integra l do Contratado quanto aos atendimentos dos níveis de serviço;

1. Entende-se por “Garan�a” ou ”“Suporte” ou “Manutenção”, doravante denominada unicamente como “Garan�a”, toda a�vidade do �po “corre�va”
não periódica que variavelmente poderá ocorrer, durante todo o período de garan�a. A mesma possui suas causas em falhas e erros no
So�ware/Hardware e trata da correção dos problemas atuais e não iminentes de fabricação dos mesmos. Esta “Garan�a” inclui os procedimentos
des�nados a recolocar em perfeito estado de operação os serviços e produtos ofertados, tais como:

1. Do hardware: desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrente de falhas de fabricação no hardware, fornecimento de peças de
reposição, subs�tuição de hardware defeituoso por defeito de fabricação, atualização da versão de drivers e firmwares, correção de defeitos
de fabricação, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas para os recursos u�lizados

2. Do so�ware: desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrente de falhas de desenvolvimento do so�ware, atualização da versão de
so�ware, correção de defeitos de desenvolvimento do so�ware, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas do fabricante
para os recursos u�lizados;

1. Quanto às atualizações per�nentes aos so�wares: Entende-se como “atualização” o provimento de toda e qualquer evolução de
so�ware, incluindo correções, “patches”, “fixes”, “updates”, “service packs”, novas “releases”, “versions”, “builds”, “upgrades”,
englobando inclusive versões não sucessivas, nos casos em que a solicitação de atualização de tais versões ocorra durante o período de
garan�a do contrato.

1. O Contratado fornecerá e aplicará pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pelo Contratante, sempre que forem encontradas
falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança em so�ware ou firmware dos aparelhos que integrem o objeto do contrato.

1. O atendimento deste requisito está condicionado a liberação pelo fabricante dos pacotes de correção e/ou novas versões de so�ware.

1. É facultado ao Contratado a execução, ao seu planejamento e disponibilidade, de “Garan�a” do �po “preven�va” que pela sua natureza reduza a
incidência de problemas que possam gerar “Garan�a” do �po “corre�va”. As manutenções do �po “preven�va” não podem gerar custos ao
Contratante.

1. A manutenção técnica do �po “corre�va” será realizada sempre que solicitada pelo

Contratante por meio da abertura de chamado técnico diretamente ao Contratado via
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telefone (com número do �po “0800” caso a Central de Atendimento esteja fora de Brasília- DF) ou Internet ou e- mail ou outra forma de contato;

1. Os serviços de “Garan�a” incluem:

1. Solução de problemas rela�vos à indisponibilidade da solução decorrentes de problemas de fabricação e desenvolvimento;

2. Solução de falhas ou defeitos no funcionamento, incluindo a instalação de arquivos para correção dos erros;

3. Esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento e operação da solução;

4. Instalação de novas versões ou atualizações e patches;

1. O Contratado deve disponibilizar a central atendimento 8 horas por dia, 5 dias da semana (de segunda a sexta-feira, exceto feriados) e equipe com
conhecimentos sólidos no funcionamento e operação da solução de gestão.

1. O serviço de “Garan�a” deve disponibilizar os seguintes �pos de atendimento:

1. Nível I - Atendimento Telefônico (Help Desk): chamados abertos através de ligação telefônica ou e-mail ou outra forma de contato, em regime de
8x5: 8 horas por dia, 5 dias da semana (de segunda a sexta-feira, exceto feriado). Esse serviço deve atender demandas dos usuários referentes ao
funcionamento da solução, que decorram de problemas de funcionamento.

2. Nível II - Atendimento Remoto: atendimento remoto de chamados de suporte técnico através de tecnologia disponibilizada pelo Contratante,
mediante prévia autorização e seguindo os padrões de segurança do Contratante, obje�vando análise e solução remota dos problemas
apresentados.

3. Nível III - Atendimento Presencial (On-Site): atendimentos técnicos realizados nas dependências do Contratante, através de visita de técnico
especializado, com a finalidade de resolver demandas abertas no Help Desk e não solucionadas pelo Atendimento Telefônico e/ou Remoto.

1. Toda “Garan�a” deve ser solicitada inicia lmente via Help Desk (Nível I), ficando a transferência do atendimento para o Atendimento Remoto (Nível II)
condicionado à autorização do Contratante. Se este atendimento não puder ser realizado, independente da origem do problema, deve ser transferido para
o Atendimento Presencial (Nível III).

1. Toda “Garan�a” solicitada inicialmente via Help Desk (Nível I), deve ser transferido para o Atendimento Presencial (Nível III) quando o atendimento do
Help Desk não for suficiente para solução do problema sem a intervenção presencial de um técnico.

1. Os prazos para a prestação dos serviços devem garan�r a observância ao atendimento do seguinte Acordo de Níveis de Serviços (ANS) e sua SEVERIDADE:

1. SEVERIDADE URGENTE – Solução totalmente inoperante.

1. Prazo máximo de início de atendimento   de até 04  horas úteis contadas a par�r do horário de abertura do chamado;

2. Prazo máximo de resolução do problema de até 24 horas úteis contadas a par�r do início do atendimento.

 

1. SEVERIDADE IMPORTANTE – Solução parcialmente inoperante – Necessidade de suporte na solução com a necessidade de interrupção de funcioname nto
da solução.

1. Prazo máximo de início de atendimento de até 24 horas úteis contadas a par�r do horário de abertura do chamado;

2. Prazo máximo de resolução do problema de até 48 horas úteis contadas a par�r do início do atendimento.

2. SEVERIDADE NORMAL – Solução não inoperante mas com problema de funcionamento – Necessidade de suporte na solução sem a necessidade de
interrupção de funcionamento da solução.

1. Prazo máximo de início de atendimento de até 48 horas úteis contadas a par�r do horário de abertura do chamado;

2. Prazo máximo de resolução do problema de até 96 horas úteis contadas a par�r do início do atendimento.

3. SEVERIDADE EXTERNO – Solução inoperante, de forma parcial ou total, fruto de falha de elemento de hardware e/ou so�ware não fornecido pelo
Contratado. Neste caso, ficam suspensos todos os prazos de atendimento até que o Contratante resolva os problemas externos que provocam a
inoperância da solução. Após o Contratante disponibilizar o ambiente de forma estável para a rea�vação da solução, o Contratado realizará avaliação da
extensão do dano a solução e as partes definirão em comum acordo o prazo para a rea�vação da solução. Caso seja necessária a reinstalação da solução, a
reinstalação será realizada através dos serviços compa�ve is do “Catálogo de Serviços”.

4. SEVERIDADE INFORMAÇÃO – Solicitações de informações diversas ou dúvidas sobre a solução.

1. Prazo máximo de resposta de até 10 dias úteis, contados a par�r da data de abertura da ocorrência.

1. Um chamado técnico somente poderá ser fechado após a confirmação do responsável do Contratante e o término de atendimento dar-se-á com a
disponibilidade do recurso para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado;

1. Na abertura de chamados técnicos, serão fornecidas informações, como Número de série (quando aplicável), anormalidade observada, nome do
responsável pela solicitação do serviço e versão do so�ware u�lizada e severidade do chamado.

1. A severidade do chamado poderá ser reavaliada quando verificado que a mesma foi erroneamente aplicada, passando a contar no momento da
reavaliação os novos prazos de atendimento e solução;

1. O Contratado poderá solicitar a prorrogação de qualquer dos prazos para conclusão de atendimentos de chamados, desde que o faça antes do seu
vencimento e devidame nte jus�ficado.

 

1. O Contratado será eximido da aplicação das sanções administra�vas para os respec�vos chamados em que sejam descumpridos os tempos de solução,
desde que comprovadas as seguintes situações:

1. Quando constatado que o problema está relacionado a “bug” no produto e que o fabricante não possui uma correção imediata para tal, sendo este
fato declarado pelo próprio; e

2. Que o Contratado tomou todas as medidas possíveis visando providencia r solução de contorno.

1. Este serviço deve estar disponível para acionamento no sistema 7 x 24 (sete dias na semana, vinte e quatro horas por dia) e atendimento no sistema 5 x 8
(cinco dias na semana, oito horas por dia).

1. Manutenção e assistência técnica do �po preven�va, compreendendo:

1. Procedimentos des�nados a prevenir a ocorrência de erros e defeitos nos serviços, dentre quaisquer outras a�vidades de conservação em perfeito
estado de uso, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas para os recursos u�lizad os.

2. Reuniões gerenciais, mensais ou a critério do Contratante, para avaliação e acompanhamento dos serviços de manutenção e suporte técnico.

3. Reuniões técnicas, mensais ou a critério do Contratante, para planejame nto e execução de serviços de manutenção e suporte técnico, com vistas à
melhoria do ambiente instalado.
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4. Todos os serviços de manutenção e assistência técnica do �po preven�va deverá ser prestado on-site. Os serviços on-site deverão iniciar-se em no
máximo 04 (quatro) horas após confirmação da SDE-DF ou conforme agendamento a critério do órgão.

5. Após a execução dos procedimentos manutenção e assistência técnica preven�va, o Contratado deverá fornecer ao Contratante relatório de visita
descri�vo dos procedimentos efetuados.

1. Suporte técnico para acompanhamento dos serviços, compreendendo:

1. Para o acompanhamento dos serviços desta contratação, o Contratado deverá disponibilizar equipe de Suporte Técnico contemplando no mínimo
um Gerente de Suporte, além de Técnicos Especialistas necessários aos serviços, os quais deverão ser profissionais capacitados e cer�ficados nos
produtos objeto deste Contrato.

2. Este Gerente de Suporte ficará responsável pelo acompanhamento dos serviços de manutenção e assistência técnica (tanto corre�va quanto
preven�va) e de toda e qualquer demanda apresentada pelo Contratante, objeto dos serviços.

 

1. O Gerente de Suporte também será o responsável por elaborar qualquer documentação técnica rela�va aos serviços, incluindo um Plano de Suporte
Técnico mensal e anual.

1. Em caso de subs�tuição de equipamento defeituoso, o equipamento subs�tuto deve ser igual ou superior, do mesmo fabricante, em caracterís�cas
técnicas.

 

1. A SDE-DF poderá u�lizar os equipamentos em locais fora de suas dependências, sem prejuízo das condições de manutenção e suporte técnico previstas
neste Contrato, desde que:

1. Efetue comunicação prévia ao Contratante da mudança dos novos locais de residência dos recursos.

2. Os novos locais de residência deverão ter instalações �sicas dentro das normas e padrões específicos, e que tenham sido informadas previamente
ao Contratado, a qual decidirá por uma visita ao local para vistoria.

3. Caso os novos locais de residência estejam fora da localidade de Brasília - DF, o Contratado deverá informar os adicionais de custo nos valores dos
serviços para atendimento, bem como dos tempos adicionais aos prazos de atendimento.

1. O Contratado deverá informar aos responsáveis do Contratante qualquer situação que possa ensejar em uso inadequado dos recursos.

1. O Contratado será eximido de despesas de manutenção e suporte técnico decorrentes uso inadequado dos recursos, desde que devidamente
comprovadas.

1. O Contratado não poderá deixar de executar os serviços descritos neste Apêndice sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada
anteriorme nte qualquer �po de interferência no respec�vo equipamento ou disposi�vo.

1. Para os serviços descritos neste Apêndice, a SDE-DF permi�rá o acesso dos técnicos habilitados e iden�ficados do Contratado às instalações onde se
encontrarem os equipamentos. Esses técnicos ficarão sujeitos a todas as normas internas de segurança da SDE-DF, inclusive aquelas referentes à
iden�ficação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

1. Para a execução dos serviços descritos neste Anexo, o Contratado somente poderá desa�var o serviço, com prévia autorização da SDE-DF.

 

ANEXO 10 – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS

 

LOTE 2

ITEM 9 - SOLUCAO DE HYPERCONVERGENCIA 

9.1. REQUISITOS GERAIS: Solução Hiperconvergente, para armazenamento distribuído do hardware; 

SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGENCIA

QTD CORES RAM SSD HDD

3 (NÓS) 72 768 (GB) 11,52 (TB) 72 (TB)

9.2. O hardware e so�ware desta solução hiperconvergente devem ser provenientes do mesmo fabricante, possuindo suporte e garan�a da plataforma como um
todo; permi�ndo:

9.2.1. A composição da solução de hardware e so�ware podem ser de fabricantes dis�ntos, desde que o suporte e garan�a de ambos sejam prestados por um
único fabricante.

9.3. Para os efeitos deste documento, o termo “node” refere-se a servidores ou appliances (módulos) individuais acopláveis ao cluster, e ainda, o termo “VM”
refere-se a Virtual Machine (Máquina Virtual);

9.4. A solução deverá prover uma infraestrutura hiperconvergente (integra computação e armazenamento distribuído de dados, em um cluster baseado em
nodes (servidores ou appliances) padrão Intel x86, de alta disponibilidade em configuração de cluster para ambientes virtualizados, composta por no mínimo 03
(três) nodes idên�cos de processamento e armazenamento, descritos no item 06. Não serão aceitas soluções ou funcionalidades implementadas via so�ware
ainda em fase de desenvolvimento, ou seja, àquelas que ainda não foram homologadas pelo fabricante para ambiente de produção;

9.5. Tanto o hardware quanto o so�ware dessa solução devem suportar os seguintes Hypervisors e suas versões, ou superiores:

9.5.1. Microso� Hyper-V Server 2012 R2;

9.5.2. VMware ESXi 5.5 e 6.0 (U1 e U2);

9.5.3. Hypervisor baseado em KVM (Kernel-Based Virtual Machine - Infraestrutura de virtualização integrada ao Linux), distribuído e suportado pelo fabricante
da solução hiperconvergente.

9.6. A definição do Hypervisor e seu respec�vo licenciamento serão de responsabilidade das empresas licitantes, casa seja optado por ofertar um Hypervisor
baseado em KVM, este deve possuir as caracterís�cas mínimas:

9.6.1. Deve suportar uma quan�dade mínima de 128 (cento e vinte e oito) vCPUs por máquina virtual;

9.6.2. Deve suportar uma quan�dade mínima de 3TB de Memória RAM;

9.6.3. Deve suportar, no mínimo, 1.024 VMs por host (limitados aos recursos de hardware do nodes);
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9.6.4. Deve suportar, no mínimo, 10.000 (dez mil) VMs por cluster (limitado aos recursos de hardware do cluster);

9.6.5. Deve permi�r operações de “Live Migra�on” (migração da VM para outro node com a VM em operação);

9.6.6. Deve permi�r operações de alta disponibilidade automa�zada, onde em caso de um node falhe, as VMs que dependam desse recurso sejam
automa�camente iniciadas em outro node;

9.6.7. Deve possuir serviços de recuperação desastres (DR) para proteção dos clusters, onde as VMs possam ser armazenadas localmente e remotamente para
casos em que haja necessidade de recuperação de desastres;

9.6.8. Deve possibilitar monitoramento e análise dos elementos de hardware, storage e VMs do cluster;

9.7. No que diz respeito ao controlador de armazenamento, este deverá ser baseado em máquina virtual, desenvolvido no conceito de armazenamento definido
por so�ware. Cada servidor ou appliance �sico, também definido por node em uma solução hiperconvergente, deverá hospedar um controlador de
armazenamento virtual, que possibilitará a criação de um cluster, apresentando ao Hypervisor um sistema de arquivos único e distribuído;

9.8. A solução hiperconvergente ofertada (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares), devem possuir garan�a mínima, pelo (s) fabricante(s) conforme
subitem 6.2. , incluindo troca de peças, suporte e serviços de assistência técnica, de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade 24x7x365, com solução em até 20
(vinte) horas. Tal suporte e assistência técnica deverá ser responsável pelo hardware e so�ware empregados nesta solução hiperconvergente. O tempo de
resposta máximo, para um chamado técnico aberto, deverá ser de até 04 (quatro) horas e sem limites de requisições para suporte; e ainda:

9.8.1. Os serviços de suporte e assistência técnica para trocas ou reparo de peças, para os componentes (nodes, módulos e a�vos de conexão) que compõe a
solução hiperconvergente adquirida, devem ser prestados localmente, ou seja, exclusivamente na modalidade “On-Site”;

9.8.2. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de reparo, correção, manutenção e atualização dos so�wares que compõem a solução
hiperconvergente adquirida, onde, esses serviços poderão ser prestados localmente

9.9. A solução hiperconvergente após definido um cluster inicial com pelo menos 03 (três) nodes idên�cos, deverá suportar a adição de nodes com diferentes
especificações de hardware, no mesmo cluster, ou seja, nodes com configurações dis�ntas de processador, memória RAM e discos (SSD e HDD).

 

9.10. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

9.10.1. A solução deverá replicar automa�camente todas as gravações para um ou mais nodes do cluster, u�lizando as interfaces SFP+ 10GbE presentes em cada
um dos nodes (servidores ou appliances), e ainda:

9.10.2. Não serão aceitas soluções de virtualização de portas providas por módulos de interconexão ou Hypervisors de virtualização, ou seja, deverá ser provido,
para cada porta, um canal �sico dedicado com respec�vo conector SFP+ 10GbE / 1GbE R45;

9.10.3. Não serão aceitas soluções tradicionais ou convergentes baseadas em SAN (Storage Area Network).

9.10.4. A solução deve permi�r escalabilidade horizontal, isso é, a adição de novos nodes (servidores ou appliance) ao cluster, através de uma console gráfica,
sem a parada do ambiente de produção, aumentando como um todo a capacidade de armazenamento, processamento e memória disponibilizados ao
Hypervisor, além de crescer de forma linear o desempenho e performance do ambiente, e ainda, deve atender as caracterís�cas mínimas:

9.10.4.1. Deve permi�r adição de pelo menos um node por vez;

9.10.4.2. Deve permi�r a adição de nodes que incrementem apenas o armazenamento do cluster de forma independente do processamento e memória;

9.10.4.3. Deve permi�r a adição de nodes que incrementem mais processamento, memória e armazenamento.

9.10.5. A solução deve permi�r remover nodes do cluster sem parada no ambiente;

9.10.6. A solução deve permi�r a adição de um número ilimitado de nodes ao mesmo cluster;

9.10.7. A solução deve permi�r a criação de um cluster lógico, agregando todos os discos �sicos dos servidores con�dos na solução, apresentando um único
sistema de arquivos ao Hypervisor;

9.10.8. A solução deve suportar os seguintes protocolos:

9.10.8.1. NFS;

9.10.8.2. iSCSI;

9.10.8.3. SMB 3.0.

9.10.9. A solução ofertada deve possuir funcionalidade para expor camada de armazenamento para aplicações �sicas “Bare Metal” (Puro Metal), através do
protocolo iSCSI;

9.10.10. A solução hiperconvergente ofertada, deve possuir recurso ou capacidade de conversão de um Hypervisor para outro, será aceita de, pelo menos de
VMware para KVM;

9.10.11. A solução deverá prover redundância de alimentação elétrica com capacidade de subs�tuição em pleno funcionamento (hot-plug ou hot-swap);

9.10.12. Para cada node (servidor ou appliance) deverá ser fornecido com seu próprio sistema de armazenamento de dados integrado para armazenamento
local, com capacidade de controlar todo o armazenamento em unidades SSD (Solid-State Drive) e HDD (Hard Disk Drive) com “Tierização” dos dados, ou seja,
toda operação de escrita deve ocorrer em SSD e os dados mais acessados também deverão ser man�dos em SSD, ocorrendo de maneira automá�ca a demoção
dos dados menos acessados para HDD;

9.10.13. A solução deverá garan�r replicação síncrona de todos os dados gravados localmente para outros nodes que compõem o cluster, cada qual, com seu
respec�vo sistema de armazenamento local com garan�a de que a promoção e a demoção dos dados ocorram simultaneamente entre os nodes do cluster;

9.10.14. A solução deverá permi�r a troca dos discos sem parada dos nodes do cluster;

9.10.15. Todos os nodes do cluster devem par�cipar das operações de “Rebuild” de disco, deixando-os mais eficientes à medida que o cluster cresce em número
de nodes adicionados;

9.10.16. A solução deve possuir suporte a discos criptografados SED (Self Encryp�ng Drives validados por FIPS 140-2 Level 2);

9.10.17. A solução deverá estar em conformidade com os seguintes padrões, normas e leis:

9.10.17.1. Sarbanes Oxley (SOX);

9.10.17.2. Security Technical Implementa�on Guide (STIG);

9.10.17.3. Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS);

9.10.17.4. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA).

9.10.18. A solução deve manter os dados das VMs em seu próprio node, caso essa VM movimente-se de um node a outro, os dados devem ser movidos em
segundo plano, para esse novo node, buscando o melhor desempenho possível;

9.10.19. Todas as operações de “Write and Read” (Escrita e Leitura) devem ser redirecionadas internamente, caso ocorra algum problema relacionado a solução
hiperconvergente em um node;
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9.10.20. Com relação à disponibilidade dos dados, a solução hiperconvergente ofertada, deve garan�r que os dados estejam sempre gravados em 02 (dois) ou 03
(três) nodes ao mesmo tempo, garan�do a resiliência do cluster e que os dados estejam disponíveis em caso de eventuais falhas de um dos nodes;

9.10.21. Deverá ser capaz de gerenciar de forma unificada 02 (dois) ou mais clusters dis�ntos, o�mizando a tarefa de administração diária dos clusters, quando
localizados distantes geograficamente;

9.10.22. O sistema operacional em execução em cada um dos nodes deve suportar atualizações do �po “One Click” (Um Clique), possibilitando a atualização de
todos os nodes do cluster de forma simples e automa�zada, eliminando a intervenção manual do administrador e parada no ambiente, e ainda:

9.10.23. Deve suportar atualizações do �po “One Click” (Um Clique), também para o Hypervisor, possibilitando a atualização de todos os nodes do cluster de
forma simples e automa�zada, eliminando a intervenção manual do administrador e/ou parada no ambiente.

9.10.24. A solução hiperconvergente ofertada, deve suportar a Desduplicação de Dados “In-Line” (durante o processo de gravação).

9.10.25. Deve suportar a Compressão de Dados “In-Line” (durante o processo de gravação).

9.10.26. Os recursos de compressão e desduplicação devem se u�lizar de técnicas de processamento paralelo distribuído o�mizando a capacidade de
armazenamento;

9.10.27. Deve suportar snapshots por VM na�vamente independente do Hypervisor, armazenando esses snapshots no cluster para proteção local. O snapshot
realizado deve ser do �po “crash-consistent”, ou seja, o snapshot deverá ser feito com o ambiente em produção e irá garan�r a proteção dos dados que estão
gravados em disco;

9.10.28. O recurso de snapshots das VMs em nível de storage, deve suportar um número ilimitado de snapshots, beneficiando-se de um algoritmo que
redireciona a escrita para o snapshot, oferecendo mais velocidade e eficiência, sem sacrificar a performance do cluster;

9.10.29. A solução hiperconvergente ofertada, deve suportar e prover snapshots "applica�on consistent", através de integração com “VSS”;

9.10.30. Os usuários (user/login) devem possuir “restore” de arquivos granular, sem envolvimento do administrador do cluster;

9.10.31.A solução deve suportar na�vamente replicação das VMs do �po, Single Site 1:1 (um para um), garan�ndo a disponibilidade das máquinas virtuais em
caso de desastres;

9.10.32. Deve permi�r a criação de grupos de consistência para a replicação, permi�ndo que, no momento da restauração ou do desastre, todas as VMs con�das
nesse grupo voltem ao mesmo ponto no tempo;

9.10.33. A solução hiperconvergente ofertada, deve possuir recurso ou tecnologia de replicação para apenas um node remoto;

9.10.34. A solução hiperconvergente ofertada, deve suportar replicação entre diferentes Hypervisors;

9.10.35.A solução hiperconvergente ofertada, deve suportar e limitar a quan�dade de banda u�lizada para a replicação;

9.10.36. A solução, deve oferecer mecanismo de integração na�va com SRA (Storage Replica�on Adapter) e VSS (Volume Shadow Services) para integração com
ferramentas de recuperação de desastres de terceiros;

9.10.37. Com a finalidade de automa�zar os processos de implementação, manutenção e gerenciamento do cluster, o sistema operacional em execução na
solução hiperconvergente deverá oferecer “REST APIs”;

9.10.38. A solução hiperconvergente ofertada, deverá suportar CAC (Common Access Card), permi�ndo a auten�cação e controle de acesso através da
combinação de disposi�vos de segurança �sica e senhas de acesso;

9.10.39. A solução hiperconvergente ofertada deverá, ainda que, com o obje�vo de proporcionar maior segurança, o sistema operacional oferecer uma
funcionalidade de impedir o acesso ao terminal de linha de comando.

 

9.11. REQUISITOS DE GERENCIAMENTO

9.11.1. A solução hiperconvergente ofertada, deve possuir console de administração WEB sem necessidade de instalação de qualquer componente adicional
para essa finalidade, e ainda:

9.11.2. A solução de gerenciamento WEB deve ser capaz de gerenciar qualquer Hypervisor, além de múl�plos Hypervisors no mesmo cluster;

9.11.3. Essa console WEB deve ser acessível por browsers que suportam a tecnologia HTML5, e ainda, que suporte o acesso via HTTPS u�lizando cer�ficados;

9.11.4. A console WEB deve permi�r integração com Ac�ve Directory da Microso� para auten�cação, ou então, u�lizar auten�cação local.

9.11.5. A solução hiperconvergente ofertada, deve possuir gerenciamento que permita acessar ao sistema operacional usando o protocolo padrão “SSH” (Secure
Shell);

9.11.6. A interface de administração WEB e SSH, da solução hiperconvergente, deve ser acessível a par�r de qualquer dos endereços IPs configurados nas VMs
controladoras configuradas no cluster. A funcionalidade de alta disponibilidade também deve estar disponível para a interface de administração, garan�ndo que
mesmo em caso de falhas, a interface de administração con�nue disponível;

9.11.7. A console WEB deve fornecer acesso à, no mínimo, as seguintes opções:

9.11.7.1. Dashboard principal;

9.11.7.2. Dashboard da saúde do Sistema (cluster);

9.11.7.3. Dashboard das VMs;

9.11.7.4. Dashboard do Storage;

9.11.7.5. Dashboard do Hardware;

9.11.7.6. Dashboard de Recuperação de Desastres;

9.11.7.7. Dashboard de Análise de Performance;

9.11.7.8. Dashboard de Alertas e Eventos.

9.11.8. A solução hiperconvergente ofertada, deve suportar o envio de alertas crí�cos automa�camente para o fabricante da solução;

9.11.9. A solução hiperconvergente ofertada, deve possuir mecanismos ou recursos, para a o�mização do monitoramento e visualização das informações do
cluster, contendo, no mínimo, as seguintes informações disponíveis no cluster:

9.11.9.1. Sumário do Hypervisor;

9.11.9.2. Sumário do hardware.

9.11.9.3. IOPS do cluster.

9.11.9.4. U�lização de banda do cluster.

9.11.9.5. Latência do cluster.

9.11.9.6. Situação da resiliência dos dados.
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9.11.9.7. Alertas e eventos.

9.11.10. A solução hiperconvergente ofertada, deve suportar envio de alertas e eventos via SNMP;

9.11.11. A interface de gerenciamento, deve permi�r e estar disponíveis nos seguintes �pos de usuários (user/login) e seus respec�vos níveis de acesso:

9.11.11.1 Visualização: não permite nenhuma alteração na configuração do cluster;

9.11.11.2. Operação: permite realizar todas as operações disponíveis para o cluster, exceto criar ou modificar os usuários;

9.11.11.3. Administração: permite realizar todas as operações disponíveis.

9.11.12. O gerenciador do cluster deve enviar periodicamente informações e esta�s�cas automa�camente para o suporte, e ainda, esta funcionalidade tem por
obje�vo aplicar análises avançadas para o�mizar a implementação da solução ou atuar proa�vamente na iden�ficação de problemas. Deverá ser permi�do
desabilitar este recurso a qualquer momento através da interface de administração WEB;

9.11.13. A solução deverá possuir ferramenta de checagem interna integrada a console de gerenciamento, buscando por problemas de saúde no cluster
proa�vamente.

 

9.12.  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

9.12.1. O servidor ou appliance da solução deve ser composto por um chassi modular com altura máxima de 1U, compa�vel com rack padrão de 19”, devendo
suportar até 01 (um) servidor ou appliance �sico, denominado de “node”, que deve possuir, ainda, fontes de alimentação redundantes. Ressaltando que devido
às caracterís�cas de infraestrutura hiperconvergente é obrigatório atender os requisitos, supracitados no item acima, essenciais para criação de um cluster de
processamento e armazenamento;

9.12.2. O node deve conter, no mínimo, 10 (dez) baias padrão 2.5” para discos SSD e HDD, acompanhado de acessório ou painel, do próprio fabricante, para
proteção ao acesso dos discos frontais;

9.12.3. O node deverá possuir display embu�do, ou equivalente, no painel frontal de seu gabinete, para exibição de alertas, e de mau funcionamento dos
componentes internos, tais como: falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, discos SSD ou HDD, ven�ladores, dentre outros. 

9.12.4. Cada node deve conter fontes de alimentação redundantes do �po hot-swap, sendo que, na ocorrência de falha de uma delas, o sistema deverá
permanecer funcionando em plena capacidade. As fontes de alimentação devem possuir as seguintes especificações:

9.12.4.1. Potência, individual, máxima de 1.100W;

9.12.4.2. Possuir de tensão de entrada 100 a 127V e 200 a 240V em 60Hz.

9.12.5. Cada node deve possuir as seguintes especificações:

9.12.5.1. Possuir no mínimo 02 (dois) processadores simétricos, padrão x86, da família  Intel Xeon Silver Series com frequência real mínima de 2.20GHz,
memória Cache mínima de 16MB, e 12 (oito) núcleos e 24 (dezesseis) Threads por processador, e ainda, com suporte a instruções 64-bits;

9.12.5.3. Possuir, no mínimo, 256GB de Memória RAM padrão DDR4 de 2. 400MHz, ou superior;

9.12.6.1.  Possuir  o  mínimo  de  04  (quatro)  discos  rígidos  (HDD),  com  capacidade mínima de 6TB cada, padrão Serial ATA, com tecnologia Hot-Swap,
totalizando 24TB mínimo por node;

9.12.6.2. Possuir o mínimo de 02 (dois) discos de estado sólido (SSD), com capacidade mínima  de  1.92GB  cada,  padrão  Serial  ATA , com  tecnologia  Hot-Swap,
totalizando 3.84TB mínimo por node.

9.12.6.3. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta 1GbE padrão 1000Base-T (RJ45);

9.12.6.4. Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas 10GbE, padrão SFP+;

9.12.6.5. Possuir portas VGA (DB-15), frontal ou traseira;

9.12.6.6. Possuir no mínimo, 02 (duas) portas USB;

9.12.7.  No painel frontal de cada node, as seguintes funcionalidades e/ou LEDs indica�vos devem estar presentes:

9.12.7.1. Botão de energia com LED integrado;

9.12.7.2. Botão UID com frontal e traseiro para iden�ficação;

9.12.7.3. LEDs de a�vidade ou falha dos discos HDD e SSD;

9.12.7.4. LEDs de a�vidade das interfaces de rede.

9.12.8. Possuir, no mínimo, 01 (um) módulo de armazenamento no formato SATADOM (Disk on Motherboard) ou unidade SD, com, no mínimo, 128GB de
memória Flash, ao qual deve ser instalado ou conectado diretamente na placa mãe de cada node. Neste módulo, deve ser instalado o Hypervisor, e armazenado
a imagem de inicialização do controlador de armazenamento virtual;

9.12.9. O node deve ser fornecido com todos os acessórios necessários para sua instalação no rack, tais como: trilhos deslizantes para montagem em rack, braço
de organização dos cabos e cabo de alimentação elétrica com conector macho C14 para interligar o equipamento ao barramento de tomadas da SDE;

9.12.10. Para conec�vidade lógica, devem ser fornecidos, para cada node:

9.12.10.1. Devem ser fornecidos, no mínimo, 02 (dois) cabos DAC (Direct A�ach) ou Twinax, com conectores SFP+ 10GbE em ambas as extremidades, e ainda,
com pelo menos 03 (três) metros de comprimento, para interconexão entre os nodes e a�vos especificados neste Edital;

9.12.10.2. Todos os conectores, módulos e cabos ofertados, devem ser fornecidos pelo mesmo fabricante do node, visando garan�r maior compa�bilidade e
homologação entre esses componentes para a interconexão e funcionamento da solução.

9.12.11. O node ofertado, e todos seus componentes que o compõem, devem possuir garan�a mínima, incluindo suporte e assistência técnica “On-Site”, de 36
(trinta e seis) meses, na modalidade 24x7x365, pelo fabricante do node, e ainda, com solução em até 20 (vinte) horas. O tempo de resposta máximo, para um
chamado técnico aberto, deverá ser de até 04 (quatro) horas e sem limites de requisições para suporte;

9.12.13. Todos os nodes ofertados, bem como, seus acessórios e componentes a serem entregues devem ser idên�cos, ou seja, todos os componentes externos
e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial, caso, os mesmos, não mais se encontrem disponíveis no mercado,
admitem-se subs�tutos com qualidade e caracterís�cas idên�cas ou superiores, mediante declaração técnica.

 

ITEM 10 - SWITCH PARA SOLUCAO HYPERCONVERGENCIA

10.1. Caracterís�cas Gerais:

10.1.1. O a�vo de conexão ofertado, será usado para interconexão dos nodes da solução hiperconvergente, sendo:

10.1.1.1. Deve possuir no mínimo 24 interfaces SFP+ (10 GbE);

10.1.1.2. Deve possuir no mínimo 6 interfaces QSFP+ (40 GbE) ou 2 interfaces QSFP28 (100 GbE);
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10.1.2. Deve possuir módulos de supervisão/gerência, controle e switch fabric redundantes. Entende-se por módulo de supervisão/gerência o a�vo
indispensável ao funcionamento do switch que, além de gerenciar o chassi, provê a comutação em todo o equipamento, encaminhando o tráfego entre portas
de diferentes módulos de interface; 

10.1.3. Suportar os protocolos de disponibilidade IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1s Mul�ple STP (MSTP), IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP), Per-VLAN Rapid STP (PVRST) e
Layer 2 Failover;

10.1.4. Deve possuir performance mínima de 900 Gbps  e 700 Mpps; 

10.1.5. Deve suportar sincronismo entre informações de nível 2 e 3 con�das nos processadores e supervisores, de modo que na perda de um processador ou
supervisor primário não ocorra reconvergência; 

10.1.6. Caso a solução seja distribuída ou full mesh é entendido como redundância na�va da arquitetura; 

10.1.7. Para a solução centralizada (switch fabric): 

10.1.8. Deve possuir sistema de ven�lação com fluxo de ar “Rear to Front” (traseira para frente), pois, será instalado com suas interfaces de conexões para o lado
do “backplane” dos nodes da solução hiperconvergente.

10.1.9 Cada switch ofertado, deve possuir sistema de refrigeração redundante, e ainda, deve ser entregue com fontes de alimentação internas e redundantes, do
�po “hot swappable”, com chaveamento automá�co entre 100/240VAC, e ainda, a fonte de alimentação redundante deve possuir caracterís�cas idên�cas à
fonte principal

10.1.10.  As fontes de alimentação devem ser hot-swap e dispor de sistema de Load Sharing; 

10.1.11. Fontes de alimentação para operação em rede elétrica 110/220V – 60Hz, com seleção automá�ca de tensão; 

10.1.12. Possuir tabela MAC com, no mínimo, 200.000 (duzentos mil) entradas; 

10.1.14. Deverá operar em temperaturas que possam variar entre 10º a 40º C, com umidade rela�va do ar variando até 90% não condensante; 

10.1.15. Deve implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes de até 9.000bytes; 

10.1.16. Deverá ser fornecido cabo console, cabos de alimentação elétrica necessários para o funcionamento do equipamento e manuais de operação e
instalação; 

10.1.17. Deverá possuir latência inferior a 2 microssegundos (2 μs) em 10 GbE.

 

10.2. Gerenciamento

10.2.1. Gerenciamento da pilha através de um único endereço IP; 

10.2.2. Possuir porta de console, �po RS-232 ou RJ-45; 

10.2.3. Deve Implementar Secure Shell (SSHv2) e Telnet; 

10.2.4. Deve implementar SNMPv2 e SNMPv3, com auten�cação e/ou criptografia; 

10.2.5. Deve possuir CLI (Command Line Interface); 

10.2.6.  Deve permi�r gerenciamento gráfico, garan�ndo o acesso através de um web browser comum ou outro mecanismo similar; 

10.2.7. Deve possuir FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol); 

10.2.8. Deve permi�r tratamento do tráfego de protocolos para a gerência da rede; 

10.2.9. Deve suportar as MIBs I e II; 

10.2.10. Deve suportar NetFlow v5 ou superior ou SFlow; 

10.2.11. Deve suportar syslog; 

10.2.12. Deve suportar múl�plas imagens do sistema operacional; 

10.2.13. Deve suportar múl�plas imagens de arquivo de configuração; 

10.2.14. Permi�r o download e o upload das configurações; 

10.2.15. Deve implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol); 

10.2.16. Deve suportar proteção contra-ataques DoS ou DDoS des�nados a sobrecarregar a CPU do equipamento ou realizar controle de broadcast storm; 

10.2.17. Deve possuir facilidade que permita desabilitar automa�camente uma interface de acesso que esteja recebendo pacotes BPDU (Bridge Protocol Data
Unit); 

10.2.18. Deve implementar o protocolo CDP ou funcionalidade para descobrimento automá�co da topologia da rede com o fornecimento de informações de
configurações a Camada 2 de todos os disposi�vos conectados, de acordo com o padrão 802.1ab (LLDP); 

10.2.19.  Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado módulo para uma porta que reside em outro módulo do mesmo switch; 

10.2.21. Deve implementar espelhamento de tráfego de forma que o tráfego de várias portas possa ser espelhado em outra para fins de monitoramento e
diagnós�cos;

10.2.22. O equipamento deverá ser entregue com os módulos e licenças de gerenciamento do equipamento e dos demais módulos fornecidos. 

 

10.3. Funções de Camada 3 e 2 (L3 e L2)

10.3.1. Deve implementar Link Aggrega�on – 802.3ad entre módulos de interfaces diferentes; 

10.3.2. Deve implementar no mínimo 40 grupos de agregação 802.3ad, sendo que cada grupo deve ter pelo menos 8 (oito) portas independentes do �po da
porta (par trançado ou fibra) e velocidade (Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet) juntos no mesmo grupo; 

10.3.3.  Deve suportar IPv6 para gerenciamento; 

10.3.4. Deve implementar Layer 3 switching, roteamento IPV4 está�co; 

10.3.5. Deve implementar IGMP v1 e v2 e snooping; 

10.3.6. Deve implementar IP Mul�cast Rou�ng (PIM-SM ou PIM-DM), MSDP ou DVMRP; 

10.3.7. Deve implementar DHCP Relay e/ou Server; 

10.3.8. Deve implementar ECMP (Equal cost Mul�-Path) com 8 (oito) caminhos simultâneos, pelo menos; 

10.3.9. Deve implementar um mínimo de 4000 rotas está�cas;
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10.3.11. Deve implementar no mínimo 4.000 VLANs simultaneamente; 

10.3.12. Deve implementar o protocolo VRRP ou HSRP; 

10.3.13. Deve suportar VRRP ou HSRP; 

 

10.4. QoS

10.4.1. Quality of Service (QoS), classificação, marcação de pacotes e priorização de tráfego baseada nos padrões IEEE 802.1p (CoS) e Diffserv (DSCP), “Traffic
Policing” e “Traffic Shaping”; 

10.4.2. Deve implementar o gerenciamento de banda de entrada (rate limit), sendo que a banda mínima deve ser de 512 KBps (KiloBytes por segundo); 

10.4.3. Deve implementar o controle de banda de saída (rate shapping), sendo que a banda mínima deve ser de 512 KBps (kiloBytes por segundo); 

10.4.4. Pelo menos 8 (oito) filas por porta, em hardware, para tratamento de QoS; 

10.4.5. Implementar classificação de tráfego baseada no endereço MAC de origem e des�no, IP de origem e des�no e portas TCP e UDP de origem e des�no; 

10.4.6. Deve implementar os algoritmos de enfileiramento Strict Priority e/ou Round-Robin com ponderação (Weighted Fair Queue, weighted Round Robin ou
Shaped Round Robin); 

 

10.5. Segurança

10.5.1.  Deve implementar auten�cação via Tacacs+ e Radius;

10.5.2. Deve implementar o padrão IEEE 802.1x (network login), permi�ndo configuração automá�ca da VLAN e Aplicação de ACL ou policy sendo que estes
parâmetros devem ser aplicados de acordo com o perfil de cada usuário;

10.5.3. Implementar no mínimo 2 (dois) usuários auten�cados na mesma porta de acordo com o IEEE 802.1x, sendo que os perfis de regras de controle de
acesso, VLAN’s e QoS devem ser diferentes para cada usuário;

10.5.4. Implementar listas de controle de acesso ou funcionalidade similar de controle para restringir o acesso ao serviço telnet e SSH do switch;

10.5.5. Deve ser possível configurar explicitamente os endereços MACs que podem ser aprendidos em uma porta do switch;

10.5.6. Deve ser possível informar, por porta do switch, a quan�dade de endereços MACs que podem ser aprendidos dinamicamente, devendo permi�r a
configuração do valor mínimo para 01 (um) endereço MAC;

10.5.7. Deve permi�r envio de trap SNMP quando ocorrer uma violação de filtro de MAC das situações acima;

 

10.6. Geral

10.6.1. Deverá ser apresentado o cer�ficado de homologação na ANATEL, conforme resolução 242. O cer�ficado deve estar emi�do especificamente para a
marca e modelo do produto ofertado e o mesmo deve estar disponível no si�o da Anatel para consulta;

10.6.2. A Licitante deverá apresentar garan�as de que os produtos ofertados são de origem comprovada e que possuem garan�a do fabricante no território
nacional, independente da garan�a ofertada pela própria Licitante;

10.6.3. A Licitante deverá comprovar que possui autorização para comercialização, instalação e suporte dos equipamentos ofertados. A comprovação poderá ser
feita através de declaração do fabricante.

10.6.4. O Switch deverá acompanhar:

10.6.4.1. 2 (duas) unidades do transceiver óp�co padrão 10 Gigabit padrão 10GBase-SR para fibra óp�ca mul�modo padrão SFP+ com conector LC;

10.6.4.1.1. Deve acompanhar um cordão óp�co duplex (para cada transceiver) com comprimento mínimo de 30 metros com conectores LC/LC. O cordão pode
ser do mesmo fabricante da interface.

10.6.4.2. 02 (duas) unidade de INTERFACE 1 GIGABIT ETHERNET BaseT -  compa�vel com os switches de Core e do mesmo fabricante com as seguintes
caracterís�cas:

10.6.4.2.1.  SFP 1 Gigabit padrão 1000Base-T para cabo RJ-45;

10.6.4.2.2. Deve ser totalmente compa�vel com todos os switches aqui descritos, sendo que todos os acessórios do fabricante necessários à instalação no
equipamento descrito no referido item deverão ser entregues.

 

10.7. So�wares

10.7.1. Deve ser fornecido com documentação técnicas e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e
operacionalização do equipamento.

 

10.8. Licenças

10.8.1. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar inclusas no equipamento;

10.8.2. Devem estar incluídas e licenciadas todas as caracterís�cas e protocolos mencionados nos itens anteriores para todas as portas e módulos de expansão.

 

ITEM 11 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO COM OPERAÇÃO ASSISTIDA

11.1. Da execução e prestação dos serviços

11.1.1. Devido à complexidade e cri�cidade do ambiente atual instalado e operacional no “Data Center” da SDE, todos os serviços de instalação, configuração e
a�vação, devem ser executados e prestados de forma presencial assis�dos, por especialista (s) técnico (s) com cer�ficação técnica oficial do fabricante proposto,
nos componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a solução hiperconvergente adquirida. A empresa licitante contratada deverá
apresentar cer�ficado (s) técnico (s) emi�do (s) pelo (s) fabricante (s) do (s) produto (s) e solução (ões), na fase de habilitação.

 

11.2. Caracterís�cas Gerais

11.2.1. Os serviços de instalação, configuração e a�vação, tem por finalidade garan�r que a solução hiperconvergente adquirida, bem como os componentes
(nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem, estejam operacionais no ambiente de produção e de con�ngência da SDE;

11.2.2. A instalação do ambiente da solução hiperconvergente deve contemplar todo o hardware e so�ware adquiridos nesta especificação, que inclui todos os
Itens do Lote, e deverá ser executada pela equipe designada pela empresa licitante contratada;
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11.2.3. Os serviços devem ser agendados previamente entre as partes, ou seja, com cronograma pré-estabelecido, através de e-mail ou telefone, e ainda, devem
ser realizados em dias úteis e em horário comercial, conforme:

11.2.3.1. Para o horário comercial, será estabelecido, em dia ú�l, ou seja, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta) feira, das 12hr às 18hr;

11.2.3.2. Os serviços mais crí�cos que afetarem as a�vidades ro�neiras da SDE deverão serem realizados nos finais de semana, ou fora do horário de expediente
comercial.

11.2.3.3. O cronograma pré-estabelecido entre as partes, devem conter informações, como: avaliação, planejamento, design e implantação do serviço ou
infraestrutura;

11.2.4. Com intuito de manter toda a estratégia de negócio e con�nuidade de serviços prestados, o fabricante deverá prover durante um prazo de 36 (trinta e
seis) meses, prorrogáveis de acordo com os estabelecidos na Lei Geral de Licitação №  8.666/93, serviços de suporte e assistência técnica à solução
hiperconvergente adquirida, conforme estabelecidos no item “Serviços de Instalação, Configuração e A�vação com Operação assis�da”;

11.2.5. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de trocas ou reparo de peças, para os componentes (nodes, módulos e a�vos de conexão) que
compõe a solução hiperconvergente adquirida, devem ser prestados localmente, ou seja, exclusivamente na modalidade “On-Site”;

11.2.6. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de reparo, correção, manutenção e atualização dos so�wares que compõem a solução
hiperconvergente adquirida, onde, esses serviços poderão ser prestados localmente ou remotamente.

11.2.7. Durante todo o período de garan�a o fabricante deverá prover suporte telefônico, através de serviço “0800”, para assuntos rela�vos à solução
hiperconvergente adquirida, bem como, os componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem;

11.2.8. A empresa licitante contratada deverá incluir em sua proposta comercial todos os serviços necessários para operacionalização da solução
hiperconvergente adquirida, bem como, os componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem, tais como, instalação, configuração e
integração de todos os componentes envolvidos e adquiridos, e ainda, contemplando toda a transferência de conhecimento;

11.2.9. O processo de implantação, no ambiente da SDE dos componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a solução
hiperconvergente adquirida, deve contemplar todo o hardware e so�ware adquiridos nesta especificação, e ainda, devem contemplar:

11.2.10. Avaliação, planejamento, design e implantação do serviço ou infraestrutura;

11.2.11. Coleta de dados e informações para desenho da infraestrutura virtual, bem como, para a própria solução hiperconvergente a ser instalada;

11.2.12. O�mização da infraestrutura virtualizada, visando obter maior ganho de performance e incremento de sua efe�va u�lização, quando iden�ficada.

 

11.3. Instalação

11.3.1. Devido à complexidade e cri�cidade do ambiente atual instalado e operacional no “Data Center” da SDE, todos os serviços de instalação e a�vação �sica,
devem ser acompanhados por especialista(s) técnico(s) do próprio Fabricante e ainda, devem ser executados, excepcionalmente de forma presencial, por
especialista(s), conforme solicitado , devendo:

11.3.1.1. Apresentar o levantamento de todos os requisitos do projeto no que tange a infraestrutura de espaço �sico, alimentação elétrica refrigeração, rede de
comunicação, unidades lógicas de armazenamento, configurações necessárias para atender o ambiente de con�ngência, quando houver, e quaisquer outros
requisitos relacionados ao projeto em questão;

11.3.1.2. Integração dos componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) da solução hiperconvergente adquirida, com a soluções e aplicações
integráveis, no “Data Center” da SDE;

11.3.1.3. Montagem e organização de todos os, componentes, acessórios e cabos em rack padrão 19” disponíveis na estrutura da SDE;

11.3.1.4. Conexão dos cabos de alimentação nas unidades de distribuição de energia existentes no rack (PDUs) e dos cabos de rede (dados e gerenciamento)
com a�vos de conexão;

11.3.1.5. Realizar a execução de testes de funcionalidades, com devido acompanhamento do(s) especialista(s) técnico(s) designado(s) pela SDE;

11.3.1.6. Ao final dos serviços de instalação, o(s) especialista(s) técnico(s) da empresa licitante contratada, devem gerar e apresentar documentação completa da
solução, apresentando mapa �sico e lógico da instalação bem como todos os detalhes de funcionamento de forma que possa facilitar a operação pelos técnicos
da SDE sobre os serviços aplicados e executados.

 

11.4. Configuração

11.4.1. Devido à complexidade e cri�cidade do ambiente atual configurado e operacional no “Data Center” da SDE, todos os serviços de configurações aplicados
no ambiente e na solução hiperconvergente adquirida, bem como, os componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem, devem
ser acompanhados por especialista (s) técnico (s) do próprio Fabricante e ainda, devem ser executados de forma presencial, por especialista (s) técnico (s)
cer�ficado (s), conforme solicitado, devendo:

11.4.2. Configurar o console ou painel de gerenciamento da solução hiperconvergente (dashboard) adquirida para ambiente de virtualização com todos os
parâmetros de rede e de armazenamento previamente documentados na fase de instalação;

11.4.3. Configurar todos os serviços e componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) da solução hiperconvergente adquirida, bem como, a de
virtualização conforme documentação de planejamento e layout (compactuado).

11.4.4. Ao final dos serviços de configuração, o(s) especialista(s) técnico(s) da empresa licitante contratada, devem gerar e apresentar documentação sobre os
serviços aplicados e executados.

11.4.5. Execução de a�vidades operacionais, u�lizando os procedimentos recomendados a cada ro�na.

11.4.6. Execução de a�vidades de manutenção corre�va, u�lizando os procedimentos que permitam maior eficiência e eficácia na solução de falhas.

11.4.7. Execução de a�vidades de manutenção preven�va, ro�nas de testes, análises e medidas, u�lizando os procedimentos que assegurem mínima
interferência na operação e máxima disponibilidade dos produtos.

11.4.8. Elaboração de procedimentos especiais ou detalhamento dos procedimentos padrão, caso seja necessário.

11.4.9. Elaboração de relatórios de a�vidades detalhando os procedimentos realizados e eventuais ajustes, se necessário.

11.4.10. Após a Instalação, a SDE deverá disponibilizar um período de pelo menos 3 (três) dias úteis para esclarecimento de dúvidas da contratada, a fim de
sanar possíveis dificuldades de funcionamento do ambiente contratado. Caso não haja tema específico de dúvidas, deve ser abordado os seguintes requisitos:

11.4.10.1. Execução de a�vidades operacionais, u�lizando os procedimentos recomendados a cada ro�na.

11.4.10.2. Execução de a�vidades de manutenção corre�va, u�lizando os procedimentos que permitam maior eficiência e eficácia na solução de falhas.

11.4.10.3. Execução de a�vidades de manutenção preven�va, ro�nas de testes, análises e medidas, u�lizando os procedimentos que assegurem mínima
interferência na operação e máxima disponibilidade dos produtos.

11.4.10.4. Elaboração de procedimentos especiais ou detalhamento dos procedimentos padrão, caso seja necessário.
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11.4.10.5. Elaboração de relatórios de a�vidades detalhando os procedimentos realizados e eventuais ajustes, se necessário.

 

11.5. Garan�a, Assistência Técnica da Solução e Acordo de Nível de Serviço.

11.5.1 A solução hiperconvergente ofertada, e todos seus componentes que a compõe (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares), devem possuir garan�a
mínima, pelo (s) fabricante (s) incluindo troca de peças, suporte e serviços de assistência técnica, de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade 24x7x365, com
solução em até 20 (vinte) horas. Tal suporte e assistência técnica deverá ser responsável pelo hardware e so�ware empregados nesta solução hiperconvergente.
O tempo de resposta máximo, para um chamado técnico aberto, deverá ser de até 04 (quatro) horas e sem limites de requisições para suporte;

11.5.2. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de trocas ou reparo de peças, para os componentes (nodes, módulos e a�vos de conexão) que
compõe a solução hiperconvergente adquirida, devem ser prestados localmente, ou seja, exclusivamente na modalidade “On-Site”;

11.5.3. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de reparo, correção, manutenção e atualização dos so�wares que compõem a solução
hiperconvergente adquirida, onde, esses serviços poderão ser prestados localmente ou remotamente;

11.5.4. Com exceção para os transceivers descrito no item 10.5.

11.5.5. A garan�a ofertada, durante toda sua vigência, deverá incluir peças de reposição, mão de obra, atualizações, correções e manutenções de toda solução
hiperconvergente adquirida, bem como todos os componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem, prevendo ainda, a
disponibilização de novas versões por necessidade de correção de problemas ou implementação de novas funcionalidades, ou mesmo, as que envolvem as
atualizações de segurança;

11.5.6. Os serviços de suporte e assistência técnica, durante a vigência do período de garan�a, deverão quando solicitados, independentemente de configuração
ou polí�ca de comercialização do(s) fabricante(s), prover obrigatoriamente:

11.5.7. Reparo de eventuais falhas dos componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a solução hiperconvergente adquirida,
mediante a subs�tuição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos;

11.5.8. Iden�ficação e solução de todos os vícios e defeitos da solução hiperconvergente adquirida, bem como, de todos os componentes (nodes, módulos,
a�vos de conexão e so�wares) que a compõem;

11.5.9. Subs�tuição de quaisquer componentes (nodes, módulos e a�vos de conexão) defeituosos que compõem a solução hiperconvergente adquirida;

11.5.10. Atualização corre�va e evolu�va de firmware e so�ware dos componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a solução
hiperconvergente adquirida;

11.5.11. Iden�ficação, sinalização e ajustes de configurações per�nentes, conforme manuais e normas técnicas do (s) fabricante (s) dos componentes (nodes,
módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a solução hiperconvergente adquirida;

11.5.12. Iden�ficação e sinalização à equipe técnica da SDE e realizar quaisquer procedimentos des�nados a recolocar a solução hiperconvergente adquirida,
bem como, todos os componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem, em estado de funcionamento;

11.5.13. Fornecimento de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre administração, configuração, o�mização, troubleshoo�ng ou u�lização, quando
solicitados, da solução hiperconvergente adquirida, bem como, de todos os componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que a compõem;

11.5.14. Todos os serviços de suporte e assistência técnica, durante toda a vigência da garan�a contratada, deverão ser executados por profissional (is), ou por
especialista (s) técnico (s) cer�ficado (s), nos itens que compõem a solução hiperconvergente adquirida, bem como os componentes (nodes, módulos, a�vos de
conexão e so�wares) que a compõem;

11.5.15. A empresa licitante contratada, bem como, o (s) fabricante (s) dos componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a
solução hiperconvergente adquirida, deverão indicar em sua proposta comercial o número telefônico para ligações gratuitas, do �po “0800”, para abertura de
chamado ou incidentes para eventual atendimento técnico;

11.5.16. Nos casos em que haja falha ou mau funcionamento acarretados em decorrência de problemas elétricos na infraestrutura da SDE, atos de vandalismo
ou furtos, estes não serão cobertos pela garan�a do fabricante;

11.5.17. Durante toda a vigência da garan�a, com relação a solução hiperconvergente adquirida, bem como, os componentes (nodes, módulos, a�vos de
conexão e so�ware) que a compõem, devem atender os prazos e condições mínimas após a abertura do chamado:

11.5.17.1. Tempo de resposta em no máximo 04 (quatro) horas;

11.5.17.2. Solução, correção, reparo e troca em no máximo 20 (vinte) horas;

11.5.18. Atendendo as condições mínimas:

11.5.18.1. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de trocas ou reparo de peças, para os componentes (nodes, módulos e a�vos de conexão)
que compõe a solução hiperconvergente adquirida, devem ser prestados localmente, ou seja, exclusivamente na modalidade “On-Site”;

11.5.18.2. Os serviços de suporte e assistência técnica para serviços de reparo, correção, manutenção e atualização dos so�wares que compõem a solução
hiperconvergente adquirida, onde, esses serviços poderão ser prestados localmente ou remotamente;

11.5.18.3. Para todos os serviços de suporte e assistência técnica que serão prestados localmente ou remotamente, deverão ser agendados, informando a data e
o horário de atendimento do chamado registrado, para o acompanhamento junto a equipe técnica da SDE.

 

ITEM 12 – TREINAMENTO OFICIAL EM HIPERCONVERGÊNCIA DO LOTE 02

12.1. Condições gerais

12.2. A transferência de conhecimento técnico será ́através de treinamento oficial do fabricante referente à administração e operação de acordo com o Objeto
deste processo licitatório, para no mínimo, 03 (três) funcionários ou servidores designados pela SDE. O treinamento deverá ser realizado nas seguintes
condições:

12.2.1. Dependência disponibilizada pela empresa licitante na localidade da SDE, no Estado do DF;

12.2.2. O material didá�co e os cer�ficados deverão ser disponibilizados pela empresa licitante contratada da solução hiperconvergente, bem como, os seus
componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares), com finalidade específica para ministrar curso a equipe designada pela SDE;

12.3. O treinamento, deverá abordar, os mínimos assuntos sobre a solução adquirida, bem como, os componentes que a compõem, conforme a seguir:

12.3.1. Instalação e a�vação aplicada;

12.3.2. Configuração e operação aplicada;

12.3.3. Gerenciamento e administração;

12.3.4. Solução de problemas (troubleshou�ng);

12.3.5. Tratamento e análises iniciais de alertas, eventos e de falha;

12.3.6. Laboratório prá�co baseado na solução adquirida e implantada.
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12.4. Ao final do treinamento aplicado, os funcionários ou servidores designados pela SDE deverão estar aptos a operar e administrar as tecnologias e
componentes (nodes, módulos, a�vos de conexão e so�wares) que compõem a solução hiperconvergente adquirida;

12.5. O treinamento deverá possuir carga horária mínima de 20h (vinte horas), com apresentação de cer�ficado de conclusão para os funcionários ou servidores
designados pela SDE.

12.6. Deve ser emi�do cer�ficado de conclusão do curso, em no máximo, 5 dias úteis após o encerramento do treinamento.

12.7. Deverá constar no cer�ficado: Nome do aluno, nome do instrutor, nome do curso, local e data de realização do curso, conteúdo programá�co, carga
horária, assinatura do emissor do cer�ficado.
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1. CARTA DE ACEITAÇÃO

 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal- SDE/DF

 

 

Brasília, 05 de março de 2021

 

 

Para: P S G de Souza Tecnologia Serviços e Suprimentos de Informá�ca - ME 

CNPJ: 20.022.974/0001-83

Quadra SEPN 504 BL A 504 sala 301 parte 084, Ed. Ana Carolina- ASA Norte, Brasília/DF, CEP : 70.730-521

 

 

Assunto: Carta de Aceitação para o Contrato Nº 042907/2021

 

 

Pela presente, no�ficamos que sua Proposta de 14 de dezembro de 2020 para a execução do Contrato Nº 042907/2021 pelo Preço Aceito do Contrato no valor
equivalente a R$ 1.167.674,89 (um milhão, cento e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em concordância com as
Instruções aos Concorrentes (IAC), foi aceita por nossa Agência.

 

 

Solicitamos que os senhores:

 

 

1. que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem o referido fornecimento, após a emissão da Ordem de Serviço, de acordo
com os documentos contratuais.

2. forneçam a Garan�a de Execução dentro de 28 (vinte e oito) dias de acordo com as Condições do Contrato, u�lizando para tal propósito o Formulário de
Garan�a de Execução incluído na Seção 9 dos Documentos  de Licitação.
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JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO

Secretário de Estado

 

 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal- SDE/DF

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Termo do Contrato (e seus anexos)

 

2. CONTRATO

 

 

CONTRATO     Nº   042907/ 2021 – SDE/DF DATA

Processo N0 00370-00004370/2019-44 LPN n

Fundamentos Legais Contrato de Emprés�mo Nº 2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do Emprés�mo e o BID, regido pela GN 2349-9, de março de 20
demais legislações per�nentes à matéria, em especial:

- Instrução Norma�va nº 4/2014 - SLTI - Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de
Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 02/2008;

 

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, aprovado pelo Comitê de Gestão em Tecnologia da Informação da SDE/DF – Portaria 42, de 28 de abril de 2015 

 

– Lei Federal nº 8.078/1990 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (Subsidiariamente, serão aplicadas as disposições do Código de Defe

 

Lei Federal nº 10.520/02, art. 7º, especificamente à vedação de par�cipação de pessoa �sica ou jurídica impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

 

Lei Distrital nº 4.770/2012 – Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambienta l na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito F

 

Lei Distrital nº 5.061/12, especificamente à proibição do uso de mão de obra infant il, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa. Para tal, deve ser 

 

Lei Distrital nº 5.087/2013 – Obriga as empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e aos órgãos rela�va
permissões para a prestação de serviços públicos, a encaminhar informações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e gerenciais aos órgãos competentes;

 

Lei Distrital nº 5.448/2015 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de proibição de conteúdo discriminatório contra a mulher nos contratos d

 

 

Lei Distrital nº 5.575/2015, que prevê que as súmulas dos contratos e dos adi�vos per�nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados p
devem ser publicadas no Portal da Transparência, as quais devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, a finalidade, a duração e ao prazo de v
ou do serviço.

 

Lei Distrital nº 5.847/2017 – Dispõe sobre a alfabe�zação de empregados e funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços com a administraçã
do Distrito Federal;

 

Lei Distrital nº 6.112/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração
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Decreto Federal nº 7.174/2010 - Regulamenta a contratação de bens e serviços de informá�ca e automação pela administração pública federal, direta ou indi

 

Decreto Distrital nº 26.851/06, que regula a aplicação de sanções administra�va s previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitaçõ

 

Decreto Distrital nº 32.751/2011, que estabelece normas distritais rela�vas à prá�ca do nepo�smo;

 

Decreto Distrital nº 32.767/2011 - Dispõe sobre a regulamentação para a movimentação dos recursos financeiros alocados à “Conta Única” do Tesouro do Dis

 

Decreto Distrital nº 34.031/12, art. 2º, especificamente à observação: “Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Com

 

Decreto Distrital nº 37.296/2016 - Disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre
administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;

 

Decreto Distrital nº 37.667/2016 – Dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta d

 

 

Objeto: Aquisição de solução de processamento e armazenamento hiperconvergentes em appliance composta por 3 (três) nós; incluindo hardware, so�ware, instal
36 meses.

Item Nº Breve Descrição dos Bens Unidade

09 Solução de hiperconvergência UN

10 Switch para solução hiperconvergência UN

11 Serviços de Instalação, Configuração e A�vação com Operação assis�da UN

12 Treinamento em Hiperconvergência do Lote 2 UN

 

 

Prazos:

 

 

De conclusão da entrega dos Bens: até 30 dias corridos contados da assinatura do contrato, finalizando em 04/04/2021;

De conclusão dos treinamentos: até 30 dias corridos contados do aceite dos bens fornecido.

De Vigência do Contrato: 36 (trinta e oito) meses contados da assinatura do contrato, finalizando em  05/03/2024.

Valor do Contrato:

R$ 1.167.674,89 (um milhão, cento e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Programa de trabalho 22.661.6207.5021.0001 – Modernização e melhoria da infraestrutura
das áreas de desenvolvimento econômico do DF – fonte 336, natureza da despesa 4.4.90.50 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e fonte 321,
natureza da despesa 3.3.90.40- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Recursos compa�veis com base no ar�go n.º 29 e incisos II, IV e V do ar�go n.º 30,
ambos do Decreto n.º 32.598 de 15/12/2010, combinados com o inciso II do ar�go 16 da Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), em conformidade com o PPA
(2020/2023), a Lei n° 6.664/2020 (LDO), a Lei n° 6.778/2021 (LOA) 

Observação: Este contrato deverá ter duas dotações orçamentárias, uma referente à fonte BID e a outra referente à fonte do Distrito Federal.

 

 

 

CONTRATO celebrado em Brasília, 05 de março de 2021.

 

 

ENTRE

 

 

1. O Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal – SDE/DF, com sede no Setor Comercial
Norte, Quadra 2, Bloco C, nº 900, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.712 – 030 e
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2. P S G de Souza Tecnologia Serviços e Suprimentos de Informá�ca - ME , uma empresa cons�tuída segundo as leis da República Federa�va do Brasil, com
sede em Quadra SEPN 504 BL A 504 sala 301 parte 084, Ed. Ana Carolina- ASA Norte, Brasília/DF, CEP: 70.730-521.

 

 

CONSIDERANDO QUE o Comprador convocou uma licitação para aquisição de solução de processamento e armazenamento hiperconvergentes
em appliance composta por 3 (três) nós; incluindo hardware, so�ware, instalação, configuração, atualização, repasse de conhecimento, e garan�a com suporte
técnico de 36 meses (lote 02) e aceitou uma proposta do fornecedor para o fornecimento desses Bens e Serviços pela quan�a de R$ 1.167.674,89 (um milhão,
cento e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

 

AS PARTES TÊM POR JUSTO E ACORDADO:

 

1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado atribuído nas respec�vas Condições do Contrato.

2. Os seguintes documentos cons�tuem o Contrato entre o Comprador e o Fornecedor, e serão lidos e interpretados como parte integral do Contrato:

 

1. Este Contrato;

2. As Condições Gerais do Contrato (CGC);

3. Os Dados do Contrato (DDC);

4. Os Requisitos Técnicos (incluindo o Escopo do Fornecimento);

5. A Proposta do Fornecedor e as Planilhas de Preços originais;

6. A Carta de Aceitação emi�da pelo Comprador;

7. [Acrescentar aqui quaisquer outros documentos]

 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos os outros documentos contratuais. Em caso de discrepância ou incoerência entre os documentos do Contrato, os
documentos prevalecerão na ordem enunciada anteriormente.

4. Em consideração aos pagamentos que o Comprador fará ao Fornecedor conforme es�pulado neste Contrato, o Fornecedor se compromete a fornecer os
Bens e Serviços ao Comprador e a sanar os defeitos destes em conformidade com as disposições do Contrato.

5. O Comprador se compromete a pagar ao Fornecedor, como contrapar�da do fornecimento dos bens e serviços e reparo de seus defeitos, o Preço do
Contrato ou as quan�as que sejam pagáveis em conformidade com o disposto no Contrato no prazo e na forma nele prescritos.

 

EM TESTEMUNHO do que, as partes assinam o presente Contrato em conformidade com as leis da República Federa�va do Brasil no dia, mês e ano antes
indicados.

Em nome do Comprador Assinatura: [inserir assinatura]

na qualidade de [indicar o cargo ou outra designação apropriada]

 

na presença de [iden�ficação da testemunha]

 

Em nome do Fornecedor

Assinatura:                                                                                                 

[inserir assinatura do(s) representante(s) autorizado(s) do Fornecedor] na qualidade de [indicar o cargo ou outra designação apropriada]

na presença de [iden�ficação da testemunha]

 

 

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

[O Banco, por solicitação do Concorrente selecionado, deverá completar este formulário de acordo com as instruções indicadas]

 

[Papel �mbrado ou código de iden�ficação SWIFT do Fiador]

 

 

Beneficiário: [indicar nome e endereço do Comprador]

 

Data: [indicar a data de expedição]

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO No: [indicar o número da Garan�a]

 

Fiador: [indicar o nome e o endereço do local de expedição, a menos que já indicado no papel �mbrado]
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Fomos informados que [indique o nome do Fornecedor e no caso de um consórcio o nome do consórcio] (doravante denominado “o Concorrente”) celebrou com
o Beneficiário o Contrato No [indique o número de referência do Contrato] datado de [indique a data] para o fornecimento de [indique o nome do Contrato e
uma breve descrição dos bens e dos serviços conexos a serem fornecidos] doravante denominado (“o Contrato”).

 

 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Contrato, é requerida uma Garan�a de Execução.

 

 

Por pedido do Concorrente, nós como Fiadores por meio deste instrumento nos comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário uma quan�a ou
quan�as, que não exceda(m) um montante de [indique a cifra em números] [indique a cifra por extenso], 1 a qual será paga por nós nos �pos e proporções de
moedas nas quais o Preço do Contrato seja pago, quando recebermos do Beneficiário uma solicitação acompanhada de uma declaração do mesmo na própria
solicitação ou em um documento independente assinado que acompanhe e iden�fique a solicitação que declare que o Contratado está incorrendo na violação
de suas obrigações contraídas em virtude do Contrato sem que o Beneficiário tenha que provar ou mostrar os fundamentos de sua solicitação para sua demanda
ou pela quan�a especificada na mesma.

 

 

1. O Fiador deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do Contrato especificado na Carta de Aceitação, e expresso em
qualquer da (s) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda livremente conversível aceitável pelo Beneficiário.

 

 

Esta Garan�a expirará, não antes que [inserir a data] 2, e qualquer solicitação de pagamento referente a esta Garan�a deverá ser recebida neste escritório acima
indicado nessa data ou antes dela.

 

 

Esta garan�a está sujeita às Regras Uniformes para Garan�as de Demanda da Câmara de Comércio Internacional (CCI) rela�vas às garan�as contra a primeira
solicitação (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC No. 758, com exceção da declaração estabelecida no Ar�go 15 (a)
dessa publicação, a qual está excluída da presente garan�a. *

 

 

 

 

 

[Assinatura(s)]

 

 

 

 

 

Nota: *[Para informação do Organismo Executor: O ar�go 15 (a) estabelece: “Condições da solicitação: (a) Uma solicitação de uma garan�a deve vir
acompanhada daqueles documentos que a garan�a especifique, e em qualquer caso de uma declaração do beneficiário indicado em que aspecto o Consultor não
cumpriu as suas obrigações com respeito à relação subjacente. Esta declaração pode fazer parte da solicitação ou cons�tuir um documento independente e que
acompanhe ou iden�fique a solicitação.]

 

Nota: As referências em itálico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser u�lizadas para a preparação da garan�a, devendo ser apagadas do
formato final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inserir a data que corresponda a 28 dias após a data prevista de conclusão. Deve-se assinalar que, no caso de prorrogação do prazo de conclusão do
Contrato, o Comprador deverá solicitar uma prorrogação desta garan�a por parte do Fiador. Esse pedido deve ser por escrito e anterior à data de
expiração estabelecida na garan�a. Ao preparar esta garan�a, o Comprador pode considerar o acréscimo do seguinte texto no final do penúl�mo
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parágrafo: “O Fiador aceita uma prorrogação única desta garan�a por um prazo não superior a [seis meses] [um ano], em resposta ao pedido por escrito
do Beneficiário antes da expiração da garan�a.”.

 

8 Elaborado por: Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC/SUAG /SDE - Data: 06/02/2020

 

 

 

5 Esta Cláusula 13, Serviços Decorrentes é exemplifica�va, a adaptação às peculiaridades dos Bens a serem fornecidos deverá constar dos Dados do Contrato.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO - Matr.0277291-4,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 05/03/2021,
às 15:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PRISCYLA SILVA GOMES DE SOUZA, Usuário Externo,
em 05/03/2021, às 15:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MÁXIMO DE NOVAES RODRIGUES -
Matr.0275975-6, Testemunha, em 15/03/2021, às 15:50, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 57175829 código CRC= 431E46C3.
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