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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Jardim Botânico, 1008, - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-180 

Telefone: 3874-1239 e  - www.jbrj.gov.br 
  

EDITAL Nº 02/2021/2021

Processo nº 02011.000140/2021-17

 

 

 

 

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

(Processo Administra�vo nº 02011.000140/2021-17)

 

 

 

Torna-se público que o Ins�tuto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, CNPJ 04.936.616/0001-
20, sediado na Rua Major Rubens Vaz, 122 – Gávea, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.470-070, por meio do
pregoeiro Luis Felipe Esteves, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do �po
menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746,
de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Norma�va SGD/ME nº
1, de 4 de abril de 2019, das Instruções Norma�vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de
26 de abril de 2018 e da Instrução Norma�va SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

 

Data da sessão: 15/07/2021.

Horário: 10:00 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

 

1. DO OBJETO

https://sei1.jbrj.gov.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
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1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de serviços de tecnologia da informação e comunicação referente a renovação de garan�a, e prestação
de serviços de suporte técnico, para unidade de armazenamento de alta densidade Storage de fabricação
NETAPP, modelo FAS-8020 - disposi�vo de hardware da infraestrutura computacional do JBRJ, conforme
quan�dade e especificações con�das no Termo de Referência.

1.2.  A licitação será realizada em 1 (um) item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o valor máximo aceitável, observadas as exigências
con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UG: 44206
PI: ADMJBRJ
Programa de Trabalho: 18.122.2124.2000 - Administração da Unidade
Fonte : 010000000
Natureza da Despesa: 339040

2.2. Sempre que a vigência do Contrato ultrapassar a vigência dos respec�vos créditos
orçamentários, será providenciada dotação orçamentária própria para cobertura do período
subsequente.

 

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer�ficado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil, devendo este credenciamento ser efetuado antes da data prevista
para realização do Pregão na forma Eletrônica, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto 10.024/2019).

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

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

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

3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao JBRJ responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros (art. 9º, § 1º, do Decreto 10.024/2019).

3.6. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.2. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.2.1. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.2.1.1. proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na
forma da legislação vigente;

4.2.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administra�va ou judicialmente;

4.2.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.1.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;

4.2.1.6. no caso de cer�dão posi�va de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respec�vo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. ( Acórdão
 nº 2.566/2020 - TCU).

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

4.2.2. ins�tuições sem fins lucra�vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Norma�va/SEGES nº 05/2017);

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

4.2.2.2. sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da
Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU.

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

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º,
inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de
execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de par�cipação de todos licitantes
em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos) indicada no
subitem seguinte.
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4.6. Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va.

4.6.1.3. que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.6.1.4. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.1.5. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6.1.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.6.1.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.1.8.  que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.6.1.9.  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6.1.10. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.

4.6.1.11. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

4.7. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

4.8. Para a verificação das ocorrências constantes dos incisos II, III, IV e IX serão
obrigatoriamente consultados o Sistema de Cadastramento Unificado e Fornecedores (SICAF), o Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União (CGU), Portal da
Transparência, o Portal do Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ) e Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas
da União (TCU).

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automa�camente a etapa de envio dessa documentação

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.

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

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

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

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

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência;

6.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

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

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do ar�go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

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

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante
toda a execução contratual;

6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
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6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efe�vos recolhimentos da empresa
nos úl�mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

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

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

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

6.9. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global por item em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/1993).

6.10. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global do item, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes úl�mos.

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

6.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas.  

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

6.12.2. A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
possibilidade de acompanhamento online pelos licitantes.

 
 

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

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

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

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em
sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas
par�ciparão da fase de lances.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5.  Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item/lote.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de 1.000,00 (um mil reais).

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

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

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

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automa�camente.

7.13. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

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

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à
Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
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consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

7.26.1. prestados por empresas brasileiras;

7.26.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

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

7.27. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.

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

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

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (02) horas
, envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

7.30. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu ar�go 3º, conforme procedimento
estabelecido nos ar�gos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

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

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

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

8.2. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja ob�da melhor proposta,
observado o critério de julgamento e o valor es�mado para a contratação, não se admi�ndo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital (art. 38, Decreto 10.024/2019).

8.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes (art. 38, § 1º, do Decreto 10.024/2019).

8.3. Caso não sejam ofertados lances via sistema eletrônico, será verificada a conformidade
entre a proposta inicialmente enviada de menor preço e o valor es�mado para a contratação, hipótese
em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, por meio da sala de mensagens
eletrônicas do sistema de pregão, para que seja ob�do preço menor, nos termos do subitem anterior.

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

8.5. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, contado da solicitação do pregoeiro,
com os respec�vos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento
da aceitação do lance vencedor.

8.5.1. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jus�ficada da licitante, a ser encaminhada para o e-mail "pregao@jbrj.gov.br", antes de findo o
prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro.

8.6. A Proposta devem ser elaboradas na forma do modelo constante do Anexo I, Termo de
Referência, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverão conter os seguintes elementos:

a) Iden�ficação do proponente (razão social), número do CNPJ, endereço completo
(rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, números de telefone, fax, e-mail, com data,
nome completo, cargo e assinatura do representante legal da empresa e menção do
número do Pregão, na forma Eletrônica;

b) Detalhamento de todos os elementos que influam no custo operacional, mediante
preenchimento da proposta;

c) Prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias consecu�vos, contados da data de
apresentação da proposta aceita;

d) Local, data e assinatura da licitante, ou de procurador com poderes específicos para
o ato, indicado em instrumento público ou par�cular.

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

8.8. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-
A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

I - não es�ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

II - contenha vício insanável ou ilegalidade;

III - não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

IV - apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018
-TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível;

V - apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento
de redução sobre a de menor valor;
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VI - apresentar qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, bem como
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

VII - apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços de
mercado acrescidos dos respec�vos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração;

VIII - não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produ�vidade apresentada.

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

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

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter norma�vo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções cole�vas de trabalho vigentes.

8.9. No caso de alguma falha ou inconsistência no preenchimento das proposta, o pregoeiro
poderá solicitar ao licitante, por mensagem enviada pelo sistema, que complemente, refaça ou efetue a
correção necessária, desde que não haja majoração do preço ofertado, no prazo estabelecido na própria
mensagem, sob pena de desclassificação da proposta.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da
Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de
2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

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

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

8.12.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência,
e a ocorrência será registrada em ata dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.13. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.13.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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

8.14. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle�r com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
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8.15. O Pregoeiro analisará a compa�bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles pra�cados no mercado em relação aos insumos e também
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.16. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não
haja majoração do preço.

8.16.1. O ajuste de que trata este disposi�vo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;

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

8.17. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

8.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.

8.18.1. Encerrada a etapa de lances e aceita a proposta ou, quando for o caso, após efetuar a
negociação e obter preço aceitável para o objeto da licitação, o pregoeiro anunciará a proposta
vencedora.

8.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a con�nuidade da mesma.

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

8.21. A proposta vencedora cujo prazo de validade es�ver esgotado poderá ser prorrogada por
60 (sessenta) dias ou prazo superior, desde que haja expressa concordância da empresa.

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

8.23. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
JBRJ para orientar sua decisão. Caso o órgão não possua no seu quadro profissionais habilitados para
emi�r parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa �sica ou jurídica qualificada.

 

9. DA HABILITAÇÃO

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

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va,
man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administra�vos - CADICON, man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

https://sei1.jbrj.gov.br/sei/www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://sei1.jbrj.gov.br/sei/www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

a) A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

b) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de par�cipação.

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

9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1.  O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP
nº 03, de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permi�dos.

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

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

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

9.8.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercan�s, a cargo da junta comercial da respec�va sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer�ficado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. no caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec�va;

9.9.  Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

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

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante
a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou
sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. cer�dão nega�va de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados
da úl�ma auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o ar�go 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob�dos 
pela aplicação das seguintes fórmulas:
 

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 
A�vo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 
A�vo Circulante
LC = -----------------------------------
Passivo Circulante

 

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

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, rela�vamente ao item, deverão
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

9.11.2. Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas,
quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente, por
período não inferior a um ano, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes caracterís�cas mínimas:

a) Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano na prestação dos
serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo
obrigatoriedade de ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
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9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017;

9.11.2.4. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa
situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

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

9.11.3. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

9.11.5. As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsável da Ins�tuição;

9.11.5.1. O atestado de vistoria poderá ser subs�tuído por declaração emi�da pelo
licitante em que conste, alterna�vamente, ou que conhece as condições locais para a
execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente
à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não u�lizará deste para
quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a
contratante.

9.12. Em relação às licitantes coopera�vas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

9.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respec�vas atas de inscrição e a comprovação de
que estão domiciliados na localidade da sede da coopera�va, respeitado o disposto nos arts. 4º,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

9.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5.  A comprovação de integração das respec�vas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

9.12.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
coopera�va: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos ins�tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocação das três úl�mas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos
cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da
sessão que os cooperados autorizaram a coopera�va a contratar o objeto da licitação;

9.12.7. A úl�ma auditoria contábil-financeira da coopera�va, conforme dispõe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador.

9.13. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:
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9.13.1. comprovação da existência de compromisso público ou par�cular de cons�tuição de
consórcio, subscrito pelas empresas que dele par�ciparão, com indicação da empresa-líder, que
deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no
instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administra�va e judicialmente, inclusive
receber no�ficação, in�mação e citação;

9.13.2. apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa
consorciada;

9.13.3. comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quan�ta�vos de
cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.13.4. demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respec�va par�cipação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste
edital [, com o acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da
respec�va par�cipação;

9.13.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e
pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação
econômico-financeira;

9.13.5. responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio,
nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.13.6. obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras;

9.13.7. cons�tuição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.13.8. proibição de par�cipação de empresa consorciada, na mesma licitação, por
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
bene�cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do úl�mo exercício.

9.15. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload),
no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do e- mail "pregao@jbrj.gov.br".

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

9.15.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permi�dos.

9.16. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

9.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade coopera�va equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de jus�fica�va.
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9.18. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas)  horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor;

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, para
fins de pagamento.

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

10.2.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes úl�mos.

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

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

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
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mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada,
isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do
sistema. (Acórdão nº 1990/2008 - Plenário).

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência
de mo�vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. (art. 44, § 1º, do Decreto
10.024/2019)

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

11.5. O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada pelos
licitantes com relação aos pressupostos recursais (sucumbência, tempes�vidade, legi�midade, interesse
e mo�vação), abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito dos recursos, aceitando-a ou,
mo�vadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

11.5.1. O encaminhamento do registro de recurso, bem como das contrarrazões de recurso,
será possível somente por meio eletrônico no Portal de Compras do Governo Federal (Compras
Governamentais).

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

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

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

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência.

 

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emi�do instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

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

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da
mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.

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

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
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convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

 

16. DO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

 

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

 

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. não man�ver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injus�ficadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significa�vos ao objeto da contratação;
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20.4.2. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

20.4.3. 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;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

20.4.5. 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
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou
Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

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

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente
público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do
Código Civil.

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

20.11. 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 à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@jbrj.gov.br,
ou por pe�ção dirigida ou protocolada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação. (art. 23, caput e seu parágrafos 1º e 2º, do Decreto 10.024/2019)

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

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

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

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
par�cipantes e a Administração.

21.9. As decisões sobre as impugnações bem como os esclarecimentos, serão divulgados pelo
pregoeiro a todos os interessados no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, no link Cidadão >
Consultas > Pregões > Agendados, podendo o licitante visualizar também no menu principal, acesso
restrito, no link Visualizar Impugnação > Esclarecimento > Aviso.

 

22. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

22.1. A JBRJ poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrentes de
fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, ou
anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

23.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

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

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

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

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

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

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

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

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

23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços
eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e h�p://www.jbrj.gov.br e também poderá ser lido e/ou
ob�do no endereço Rua Major Rubens Vaz, 122 - Gávea - Rio de Janeiro/RJ, na sala do Setor de Contratos
- CRL/DG/JBRJ, nos dias úteis, no horário das 09:00hs às 16:00hs, mesmo endereço e período no qual os
autos do processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados

 

24. DOS ANEXOS

24.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

24.1.1. Anexo I – Termo de Referência.

24.1.2. Anexo II – Minuta de contrato.

24.1.3. Anexo III – Modelo de termo de vistoria.

24.1.4. Anexo IV - Modelo de recusa de vistoria.

24.1.5. Anexo V -   Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo.

24.1.6. Anexo VI - Termo de Ciência.

24.1.7. Anexo VI - Pesquisa de Preço.

O presente documento segue assinado pelo Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Pregoeiro(a), em 01/07/2021, às
12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081892 e
o código CRC 9A6D39D3.
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 02011.000140/2021-17

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de renovação de garan�a, e prestação de serviços de suporte técnico, para unidade de armazenamento de alta
densidade Storage de fabricação NETAPP, modelo FAS-8020, que faz parte da infraestrutura computacional do JBRJ, para preservação e perfeita
operacionalização deste disposi�vo, de modo a assegurar a integridade, confiabilidade, e a máxima disponibilidade dos dados e serviços de TI
ins�tucionais, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

2.1. Bens e serviços que compõem a solução:

2.1.1. Rea�vação de garan�a e suporte técnico para equipamento de armazenamento de dados (Storage) da fabricação NetApp,
modelo FAS-8020, números de série 721625000159 e 941434000103.

2.2. Prestação dos serviços

2.2.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

2.2.1.1. Os serviços de manutenção cobertos pela garan�a deverão ser prestados nas instalações do Ins�tuto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

2.2.1.2. A manutenção corre�va compreende os serviços para o restabelecimento do perfeito funcionamento do equipamento,
com fornecimento de peças e so�ware, de acordo com as especificações do fabricante, quando da ocorrência de quaisquer falhas ou
defeitos nos componentes de hardware e de so�ware.

2.2.1.3. Os serviços de manutenção nos equipamentos deverão ser executados pela empresa fabricante ou pelo licitante
vencedor, por meio de equipe técnica com conhecimento técnico destes equipamentos e que atenda às Normas Técnicas aplicáveis.

2.2.1.4. O licitante vencedor deverá prestar os serviços de manutenção, com aparelhamento e ferramentas próprios, e técnicos
com especialização, devidamente iden�ficados.

2.2.1.5. Os componentes, peças e materiais defeituosos deverão ser subs�tuídos por outros novos, de primeiro uso,
homologados pelo fabricante do equipamento e possuir caracterís�cas iguais ou superiores ao item subs�tuído, devendo sempre
passar pela avaliação da equipe técnica do Contratante.

2.2.1.6. O atendimento para realização de serviços técnicos de manutenção serão prestados com atendimento presencial
e remoto, em regime "24x7" (24 horas/dia x 7 dias/semana), e deverão cobrir todo e qualquer defeito apresentado, ajustes, reparos e
correções necessárias para recolocar os equipamentos e so�wares em perfeito estado de funcionamento, com o fornecimento de
peças de reposição sem custos adicionais, conforme acordo de nível de serviço.

2.2.1.7. Quando ficar constatada a necessidade de subs�tuição de peças, seja por mensagem do so�ware de monitoramento ou
por diagnós�co do profissional técnico, o despacho da nova peça para o endereço da Contratante deverá ocorrer dentro do prazo
es�pulado no acordo de nível de serviço e nível de cri�cidade.

2.2.1.8. O fornecimento de peças de reposição ficará sob responsabilidade da Contratada, não ensejando qualquer custo
adicional para o Contratante.

2.2.1.9. O suporte técnico consiste no restabelecimento do funcionamento correto dos equipamentos cobertos por esta
contratação, assim como suas funcionalidades, através de um conjunto de ações e a�vidades de configuração que permitam a
habilitação, a implementação/aplicação, a manutenção e a colocação em produção de quaisquer funcionalidades destes disposi�vos.

2.2.1.10. O suporte técnico abrange alteração e melhoria na configuração, solução de problemas de so�ware, aplicação de
correção de bugs, ou fixes, atualização de firmware, atualização de componente de so�ware e esclarecimento de dúvidas.

2.2.1.11. Havendo a necessidade de atualização de firmware ou de sistema operacional dos equipamentos ou de seus
componentes, o licitante vencedor deve providenciar o pacote de so�ware e efetuar o serviço de atualização.

2.2.1.12. Fica facultado à equipe técnica da Contratante o fornecimento de acesso remoto para atendimento do �po suporte, em
caso onde os problemas iden�ficados permitam esse �po de atuação.

2.2.1.13. A Contratada deverá informar o número do telefone de suporte e/ou e-mail e/ou endereço de Internet para abertura e
acompanhamento dos chamados técnicos dos serviços. O contato telefônico deverá ser do �po “sem custo” (0800) ou ligação local.

2.2.1.14. O registro do horário da abertura do chamado será feito através do número do protocolo de atendimento que deverá ser
informado pela Contratada (para demandas abertas via telefone ou via site da Internet) ou através do horário de envio do e-mail com a
solicitação da Contratante (para demandas abertas via e-mail). 

2.2.1.15. Para demandas abertas por e-mail, a Contratada deverá entrar em contato com a Contratante para confirmar o
recebimento da solicitação e informar o número do protocolo do atendimento.

2.2.1.16. Caso a Contratada necessite de prazo maior que o estabelecido ou necessite remover o equipamento de seu local de
instalação, em razão dos serviços não poderem ser executados no local de instalação do equipamento, a Contratada deverá subs�tuir o
equipamento (ou o componente defeituoso) por outro, dentro dos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço – Severidade
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“ALTA” –, com caracterís�cas e capacidades iguais ou superiores ao subs�tuído, até que seja efetuado o reparo ou a subs�tuição do
componente defeituoso, e o equipamento devolvido ao seu local de instalação.

2.2.1.17. Os equipamentos subs�tutos deverão ser instalados e a�vados no ambiente da Contratante, de modo a garan�r que
todas as funções e a�vidades providas pelo equipamento original estejam totalmente operacionais e ambientadas de acordo com as
necessidades da Contratante.

2.2.1.18. É responsabilidade da Contratada a realização de toda e qualquer a�vidade necessária para o transporte, a�vação,
ambientação e adaptação dos equipamentos (incluindo a instalação e customização de so�wares e migrações de dados), assim como a
sua posterior desinstalação e remoção com reinstalação dos itens defini�vos.

2.2.1.19. Quando constatada a impossibilidade do conserto ou passados 30 (trinta) dias corridos, a subs�tuição passará a ser
defini�va.

2.2.1.20. Se, em razão da complexidade dos reparos, for necessária a remoção do equipamento das instalações da Contratante,
observar-se-á o seguinte:

2.2.1.21. A remoção somente será possível mediante jus�fica�va, devidamente aceita pela Contratante, e assinatura de termo de
responsabilidade por parte da Contratada.

2.2.1.22. Todas as despesas referentes ao transporte e ao seguro do equipamento correrão por conta da Contratada, sendo sua
exclusiva responsabilidade reparar quaisquer avarias decorrentes deste transporte.

2.2.1.23. Os serviços deverão ser executados de modo a deixar o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, com
suas caracterís�cas originais man�das.

2.2.1.24. Os componentes instalados em subs�tuição aos danificados deverão ter caracterís�cas, no mínimo, iguais aos originais
do equipamento. Mesmo que sejam u�lizados componentes com caracterís�cas superiores, não haverá ônus adicional para a
Contratante.

2.2.1.25. Todas as peças, componentes e acessórios necessários à manutenção corre�va serão fornecidos à base de permuta,
ficando estabelecido que as peças, componentes e acessórios colocados em subs�tuição aos defeituosos tornar-se-ão de propriedade
da Contratante, e as peças, componentes e acessórios re�rados poderão ser recolhidos pela Contratada.

2.2.1.26. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelas manutenções no endereço da Contratante, bem
como pelo deslocamento de seus técnicos ao local de instalação do equipamento, pela re�rada e entrega do mesmo e por todas as
despesas de transporte, estada, frete e seguro correspondentes ou quaisquer outras necessárias ao cumprimento do serviço de
manutenção.

2.2.1.27. Tempo para 1º atendimento: é o prazo compreendido entre o horário de abertura do chamado junto a contratada e o
início do atendimento propriamente dito, seja este de forma remota e/ou presencial, conforme nível de severidade do acordo de nível
de serviço.

2.2.1.28. Tempo de solução: é o prazo compreendido entre o horário de início do atendimento do chamado pela equipe da
contratada, e a finalização deste atendimento tendo como resultado a entrega do equipamento storage em pleno funcionamento,
conforme acordo de nível de serviço.

2.2.1.29. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de
funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação da Contratante.

2.2.1.30. O acordo de nível de serviço, ou service level agreement (SLA), será executado conforme a tabela abaixo: 

Acordo de Nível de Serviço (SLA)
Nível de

Severidade
Prazo para 1º
Atendimento Prazo de Solução (após inicio do atendimento)

Crí�ca Em até 1 hora Em até 8 horas para eventos de hardware e/ou so�ware.

Alta Em até 2 horas Em até 12 horas para eventos de hardware, e até 32 horas para eventos de so�ware.

Média Em até 3 horas (em
horário comercial) Em até 32 horas para eventos de hardware, e até 45 dias para eventos de so�ware.

Baixa Em até 8 horas (em
horário comercial) Em até 8 dias para eventos de hardware, e até 180 dias para eventos de so�ware.

2.2.1.31. Os níveis de severidade da tabela de Acordo de Nível de Serviço (SLA) são descritos conforme tabela de definição de
níveis de severidade de incidente, que segue logo abaixo:

Definição de Níveis de Severidade de Incidentes
Nível de

Severidade Definição

Crí�ca Evento com falhas que impactem significa�vamente a con�nuidade do negócio, com acesso aos dados e/ou
serviços crí�cos interrompido, e sem procedimento de recuperação de falhas ou solução de contorno.

Alta Eventos com falhas que afetem diretamente a alta disponibilidade, com risco de perda de dados, e perda de
performance nas a�vidades de negócio.

Média Eventos com falhas de funcionalidades, mas que não acarretem impacto direto na a�vidades de negócio, e
que não gerem riscos de perdas de dados.

Baixa Eventos que não impedem as a�vidades de negócio, ou gerem risco de perdas de dados, como serviços de
upgrades, falhas de componentes com redundância a�va.
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2.2.1.32.  O período de vigência deste contrato de renovação de garan�a junto ao fabricante se dará pelo período compreendido
entre a data do término de vigência do contrato de garan�a atual, em 31/07/2021, até a data de end of suport (EOS) em 31/01/2023.

2.2.1.33.  A solução de garan�a e suporte da Contratada deverá permi�r o monitoramento ininterrupto, via ferramenta de gestão
e monitoramento remoto, dos equipamentos em garan�a/suporte pela equipe técnica da contrata e/ou fabricante, com envio de
alertas em caso de defeito ou mal funcionamento, e abertura de chamados de forma pró a�va pela equipe técnica da Contratada.

2.3. Caracterís�cas de hardware

2.3.1. O equipamento de armazenamento de dados (storage) da marca NETAPP, modelo FAS8020, objeto dos serviços em questão,
incluindo suas gavetas e discos, possui os seguintes iden�ficadores:

a) Números de série: 721625000159 e 941434000103;

b) Gaveta de discos - SHJGD1624000133 DS4246;

c) Gaveta de discos - SHJGD1624000138 DS4246; e

d) Gaveta de discos - SHFGD1715001092 DS2246.

2.4. Levantamento de dados do ambiente

2.4.1. Para que a CONTRATADA tenha as condições iniciais adequadas para a prestação dos serviços à CONTRATANTE, pode ser
necessário a realização de um levantamento inicial do ambiente computacional onde está inserido o storage. As documentações geradas por
este levantamento têm como principal obje�vo apresentar as caracterís�cas do ambiente do CONTRATANTE, para que sejam agilizados os
processos de diagnós�co e solução do problema.

2.4.2. Durante o processo de levantamento de dados podem ocorrer situações onde informações detalhadas sobre o ambiente de
tecnologia de informação do CONTRATANTE sejam necessárias. A CONTRATADA deverá se comprometer a u�lizar toda e qualquer informação
ou documento recebidos do CONTRATANTE única e exclusivamente para análise, diagnós�co e solução do problema em questão. Em hipótese
alguma a CONTRATADA manterá em seus arquivos qualquer informação sobre o ambiente do CONTRATANTE que possa ser considerada
confidencial.

2.4.3. Caso o CONTRATANTE não possa, por qualquer mo�vo, disponibilizar algum �po de informação, a CONTRATADA alertará o
CONTRATANTE que os tempos de diagnós�cos e soluções de problemas poderão ser afetados significa�vamente. Em situações extremas, o
não fornecimento de alguma informação poderá, inclusive, impossibilitar a solução do problema.

2.4.4. Neste processo de levantamento inicial de dados do ambiente, as seguintes informações podem vir a ser objeto de coleta:

a) Topologia da rede e/ou do ambiente onde se encontram instalados equipamentos ou so�wares que integram o equipamento
storage, objeto deste contrato de garan�a/suporte;

b) Descrição detalhada de servidores relacionados a equipamentos ou so�wares que tenham seus dados armazenados e/ou
tenham algum �po de interação com a unidade storage, objeto deste contrato de garan�a/suporte;

c) Descrição detalhada de disposi�vos relacionados ao problema em questão;

d) Descrição de polí�cas de backup e snapshot;

e) Cópia dos arquivos de configuração;

f) Cópia de configurações de disposi�vos relacionados ao problema em questão;

g) Outras informações ou documentações específicas relacionadas ao problema em questão.

2.5. Suporte do fabricante

2.5.1. Nos casos onde o problema não possa ser solucionado pelos técnicos e analistas da CONTRATADA, deverá
ser efetuado um acionamento do suporte direto do fabricante, pelo analista da CONTRATADA, o qual coordenará a comunicação entre as
partes.

2.5.2. Sempre que houver a necessidade de informações adicionais requisitadas pelo suporte do fabricante, o analista da
CONTRATADA ficará responsável por fazer o levantamento destas informações junto ao CONTRATANTE.

2.5.3. Após o levantamento de dados pedidos pelo suporte do fabricante, a CONTRATADA ficará responsável por criar as
documentações do ambiente. Após a finalização do processo de criação das documentações, uma cópia de todo material gerado será enviada
ao CONTRATANTE para validação do mesmo. Após a validação dos documentos por parte do CONTRATANTE, as informações neles con�das
serão encaminhadas ao suporte do fabricante e serão u�lizadas para auxiliar no diagnós�co e solução do problema. O CONTRATANTE ficará
responsável, a par�r deste momento por informar ao suporte técnico da CONTRATADA, caso haja qualquer modificação no ambiente
relacionado ao chamado técnico, antes do fechamento do mesmo, para que estas sejam refle�das nos documentos existentes.

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. Contextualização e Jus�fica�va da Contratação

3.1.1. O Ins�tuto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, opera hoje o seu ambiente computacional sobre uma
infraestrutura de Datacenter composta por unidades de processamento e armazenamento de alto desempenho.

3.1.2. O Ins�tuto disponibiliza para sociedade e para comunidade cien�fica nacional e internacional, sistemas de compar�lhamento e
visualização de dados cien�ficos como sistema Herbário Virtual Reflora, e o sistema de gestão de herbários JABOT, que além de ser usado
para gestão do herbário do JBRJ, também é usado como so�ware como serviço (So�ware as a Service -SaaS) por mais de cinquenta
ins�tuições de ensino a pesquisa, sendo o JBRJ fiel depositário destes dados cien�ficos.

3.1.3. Em uma das principais a�vidades da pesquisa ins�tucional, o Programa Reflora coordena projetos como a Lista de Espécies da
Flora do Brasil e o Herbário Virtual Reflora, com a u�lização de sistemas informa�zados que disponibilizam acesso a um vasto acervo botânico
digital, com imagens de plantas vivas e de exsicatas, de alta resolução, muitas vezes repatriadas de outros herbários do Brasil e do exterior, e
que hoje são consultadas por mais de 80 ins�tuições nacionais e internacionais, cons�tuindo-se em um patrimônio nacional de valor
incalculável. Isso implica em uma demanda con�nua por armazenamento de grandes volumes de dados, e assim, demonstra-se patente a
necessidade de contratar serviços de suporte e garan�a para o Storage de produção, de forma que o equipamento esteja apto a permanecer
em produção durante toda sua vida ú�l.
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3.1.4. Além do Projeto Reflora e do sistema JABOT, outras a�vidades e projetos finalís�cos da Ins�tuição também dependem em
grande medida dos dados de pesquisa cien�fica armazenados na infraestrutura computacional do JBRJ, como o Centro Nacional de
Conservação da Flora - CNCFlora, este responsável por projetos de destaque, como o Programa Nacional de Conservação das Espécies
Ameaçadas de Ex�nção – Pró-Espécies e o Projeto Lista Vermelha da Flora.

3.1.5. Além das demandas acima mencionadas, o JBRJ colocou em produção a alguns anos o Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
ação do Processo Eletrônico Nacional (PEN), programa responsável por construir uma infraestrutura pública de processos e documentos
administra�vos eletrônicos. Tal sistema tem gerado com o passar do tempo, um grande volume de dados que devem ter sua integridade
garan�da, com máxima disponibilidade e confiabilidade, evitando-se assim, interrupções da ro�na de trabalho e perda de dados essenciais.
Com isso, ressalta-se a importância da preservação e manutenção de equipamentos sensíveis da infraestrutura de TI da ins�tuição.

3.1.6. O principal Storage de produção do JBRJ com capacidade de armazenamento bruto de 400 TB, e que suporta toda produção do
ambiente computacional ins�tucional foi adquirido em 2016, com garan�a do fabricante por 3 anos, e atualmente está coberto por um
contrato de suporte/garan�a contratado no início deste ano, e com vigência até 31/07/2021.

3.1.7. Com o passar do tempo, énatural o desgaste dos equipamentos, e estes �pos de equipamentos requerem manutenção
especializada, e eventual troca de peças em casos de panes, que devem ser realizadas por empresas que sejam representantes do fabricante
em território nacional para prestar o serviço de suporte e garan�a do equipamento. 

3.1.8. Além da manutenção do hardware ser algo imprescindível, há uma con�nua necessidade de aplicação de correções e
atualizações de sistema operacional e firmware (so�ware básico específico para controle do hardware). Atualizações de firmware envolvem
alguns riscos que vão desde uma indisponibilidade dos equipamentos (por um tempo que depende da atualização e do efeito que ela possa
causar ao equipamento) até, em caso extremos, a sua total inu�lização.

3.1.9. Ademais, disposi�vos desatualizados em um ambiente computacional comprometem a segurança dos dados da Ins�tuição,
sendo obrigatória a sua atualização quando imediatamente possível, por técnico ou analista capacitado para as especificidades daquele
modelo e fabricante, profissional este nem sempre disponível no corpo técnico ou terceirizado da casa.

3.1.10. Visando mi�gar riscos de indisponibilidade do ambiente computacional do JBRJ e possíveis perdas de danos, a CTIC está
executando um projeto de migração de todos os sistemas, bancos de dados e serviços crí�cos para um ambiente em nuvem externo ao JBRJ,
por meio de contrato de solução de infraestrutura em nuvem junto a AWS (Claro/Embratel). Porém, enquanto esta migração não for
concluída e a infraestrutura do ambiente computacional on premisse da ins�tuição não for atualizada e readequada ao novo cenário de
nuvem híbrida, manter o atual ambiente é necessário para ter-se a confiabilidade e a disponibilidade dos serviços e sistemas.

3.1.11. Tendo em vista a perspec�va da CTIC da necessidade de manter-se em garan�a os a�vos da infraestrutura computacional do
JBRJ, foi incluído em 2017 no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTI, que foi devidamente aprovado pelo  Comitê
Execu�vo de Tecnologia da Informação - CETI do JBRJ, a Ação SE.05 “Contratação de Suporte/Garan�a do Ambiente Computacional do JBRJ”,
com o obje�vo de formalizar e alinhar com o planejamento estratégico ins�tucional a necessidade de renovar o suporte/garan�a não
somente do Storage FAS-8020 como também de outros a�vos de TI que são relevantes para o funcionamento do ambiente computacional do
JBRJ.

3.1.12. Ante ao exposto, e obje�vando manter a alta disponibilidade e confiabilidade da operação do datacenter do JBRJ, e ter-se a
salvaguarda de um restabelecimento do ambiente computacional do JBRJ no menor tempo possível em caso de falhas no equipamento
storage Netapp FAS-8020, é necessária a contratação da renovação do contrato de suporte/garan�a junto ao fabricante pelo período
compreendido entre o término da vigência do contrato atual em 31/07/2021, até a data de end of suport (EOS) do equipamento em
31/01/2023.   

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins�tucionais 

3.2.1. Ampliar e adequar a infraestrutura de TI. 

3.2.2. Assegurar a prestação de serviços de TI de qualidade. 

3.2.3. Garan�r anualmente a alta disponibilidade dos serviço.

3.2.4. A infraestrutura deve ser baseada em uma solução padronizada, visando redução de custos e possibilitando estratégias mais
simples para a reposição e manutenção.

3.2.5. Deve-se promover, sempre que possível, a melhoria da infraestrutura de comunicação de dados, contribuindo para a qualidade
do acesso à rede interna e à Internet.

3.3. Es�ma�va da Demanda

3.3.1. O valor total do serviço está es�mado em R$ 120.882,88 (cento e vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), baseado no preço ob�do a par�r das pesquisas de preços, Anexo - Pesquisa de Mercado (0077552).

3.4. Parcelamento da Solução de TIC  

3.4.1. O objeto da licitação é formado por um único item descrito neste Termo de Referência.

3.5. Resultado e Bene�cios a serem alcançados 

3.5.1. A pretendida contratação dos serviços de suporte e garan�a estendida deve ser vista não como um custo adicional, mas sim
como um inves�mento, por vez que permi�rá a economia com eventual compra de novos componentes no caso de pane, além de reduzir a
exposição dos dados à risco, e nos permi�rá o apoio direto do fabricante em caso de problemas mais crí�cos.

3.5.2. Com tempos de atendimento reduzidos, através de um Acordo de Nível de Serviço, espera-se obter, durante a vigência do
suporte, a máxima disponibilidade dos dados armazenados e sua integridade, assim contribuindo para o desempenho regular de todas as
demais a�vidades da Ins�tuição.

3.6. Necessidades de Adequação do Ambiente para Execução Contratual

3.6.1.  A solução deve ser totalmente compa�vel com a arquitetura já instalada no datacenter do IPJBRJ, evitando a inu�lização
do item por falta de homogeneidade ou integração com a solução.

3.7. Conexão entre a contratação e o planejamento existente

3.7.1. A presente ação tem previsão elencada no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, através da ação
de código Ação SE.05 “Contratação de Suporte/Garan�a do Ambiente Computacional do JBRJ”, que tem alinhamento com o Planejamento
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Estratégico Ins�tucional, através do código j6 - "% de disponibilidade anual da flora brasileira on-line" [PEI].
 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos de Negócio 

4.1.1. Ampliar a infraestrutura do IPJBRJ de modo a possibilitar o uso regular e integral de ferramentas, e assim, viabilizar a realização
de a�vidades com mais segurança.

4.1.2. Funcionalidades: Os serviços contratados deverão ser capazes de manter a oferta de processamento e armazenamento de
dados para os sistemas de tecnologia da informação da IPJBRJ.

4.2. Requisitos de capacitação

4.2.1. Não se aplica, visto que a equipe responsável pela configuração e manutenção dos equipamentos será composta por técnicos
da empresa contratada, os quais já possuem exper�se no trato com os equipamentos pretendidos, sendo estes semelhantes aos já instalados
no datacenter ins�tucional, cabendo a equipe da CTIC a fiscalização técnica da execução do contrato.

4.3. Requisitos legais

4.3.1. A solução de TIC deverá guardar sintonia com as normas aplicáveis do ordenamento jurídico pátrio, especialmente frente às
exigências impostas pela Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988, Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), Lei 10.520/01 (Lei do
Pregão), Decreto 10.024/2019 (Pregão Eletrônico), Instrução Norma�va nº 01/2019 SGD/ME (Contratação de Soluções de TIC) e a Lei nº
13.979 (Lei de Enfrentamento ao Coronavírus).

4.4. Requisitos de manutenção

4.5. A gestão do equipamento storage con�nuará sob a responsabilidade da equipe da CTIC/IPJBR. Em havendo necessidade de
intervenção da CONTRATADA, para realização de serviços de manutenção corre�va/preven�va, o procedimento adotado será aquele
especificado no item 4.11 deste Termo de Referência. 

4.6. Requisitos de Segurança 

4.6.1. A CONTRATADA deverá manter total sigilo das informações a que �ver acesso durante a execução do contrato. O pessoal da
CONTRATADA só poderá ter acesso às instalações do Ins�tuto mediante autorização prévia por escrito e deverão portar iden�ficação
funcional durante todo o tempo de permanência. 

4.6.2. A CONTRATADA declara conhecer e respeitar a Polí�ca de Segurança da Informação do IPJBRJ, bem como as normas e
procedimentos a ela vinculados.

4.7. Requisitos sociais, ambientais e culturais

4.7.1. A solução de TIC deverá apresentar material cons�tuído e embalado conforme critérios socioambientais vigentes decorrentes
da Lei nº 6.938/81 e regulamentos, além de atender às exigências da Polí�ca de Resíduos Sólidos e acompanhar os respec�vos registros e
comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras, ANVISA ou cer�ficação energé�ca), no que
couber dentro do escopo deste contrato de renovação de garan�a/suporte do storage.

4.7.2. A contratação atenderá às diretrizes da Lei nº 13.979/20 e é dotada de relevante impacto social, na medida em que segue
padrões nacionais de resposta ins�tucional a novas necessidades surgidas por decorrência da situação de pandemia provocada pelo Covid-19
(Coronavírus), no que couber dentro do escopo deste contrato de renovação de garan�a/suporte do storage.

4.8. Requisitos de arquitetura tecnológica

4.8.1. A solução deve ser totalmente compa�vel com a arquitetura já instalada no datacenter do JBRJ, no que se refere a possíveis
trocas de peças ou componentes e atualização de so�ware e/ou firmware, evitando a inu�lização de algum item por ausência de
homogeneidade ou integração com a solução final.

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação

4.9.1. Não há requisitos de projeto e de implementação, pois imediatamente ao inicio do contrato em questão a garan�a/suporte
junto ao fabricante passa a vigorar, e enquanto o contrato es�ver dentro do seu período de vigência a contratada terá que cumprir todos os
requisitos previstos para o serviço em questão. 

4.10.  Requisitos de Implantação

4.10.1. A CONTRATADA deverá manter o serviço de auto suporte, hoje a�vo, de modo a permi�r o atendimento de garan�a/suporte
pró a�vo.

4.11.  Requisitos de Garan�a

4.11.1. A CONTRATADA deverá prestar o serviço de garan�a e suporte do fabricante Netapp para o storage modelo FAS - 8020, na
modalidade on-site com cobertura 24x7 (24 horas/dia x 7 dias/semana), durante o período compreendido entre a data do término
de vigência do contrato de garan�a atual, em 31/07/2021, até a data de end of suport (EOS) em 31/01/2023.

4.11.2. A solução deverá possuir tempo de atendimento e resolução de problemas conforme acordo de nível de serviço, ou service
level agreement (SLA), descrito no Item 2 deste Termo de Referência.

4.11.3. A CONTRATADA deverá, ainda:

I - Prover assistência técnica on-site na sede da CONTRATANTE;

II - Dispor de um número telefone (�po 0800) e/ou e-mail e/ou endereço de Internet para suporte técnico e abertura de
chamados técnicos; 

III - Durante todo período da garan�a do equipamento, disponibilizar e aplicar todas as atualizações e correções de bug para
drivers, so�wares e firmware que porventura sejam necessários ao respec�vo equipamento de forma proa�va;

IV - O serviço de garan�a/suporte deverá ser prestado com um sistema de monitoramento proa�vo capaz de realizar
abertura de chamado automá�co (call home), junto ao fabricante para falha ou pré-falha de seus componentes como forma de
garan�r o cumprimento dos níveis de atendimento e serviço (SLA).

4.12. Requisitos de Experiência Profissional
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4.12.1. Não aplicável, pois a CONTRATADA por ser representante habilitado pelo fabricante para prestar o serviço de garan�a/suporte ,
já comprova a exper�se necessária para execução deste contrato.

4.13. Requisitos de Formação da Equipe

4.13.1. Não aplicável, pois a prestação do serviço de garan�a seguirá as diretrizes já estabelecidas pela equipe da CONTRATANTE.

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.14.1. A metodologia seguirá as diretrizes já estabelecidas pela equipe da CONTRATANTE.

4.15. Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.15.1. Os recursos de TIC não poderão ser u�lizados pela CONTRATADA ou seus prepostos para realização de a�vidades alheias aos
serviços previstos ou englobados nesta contratação.

4.15.2. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre dados e informações ob�dos em razão da execução dos serviços contratados ou da
relação contratual man�da com o JBRJ, abstendo-se de divulgá-los a terceiros sob qualquer pretexto, a menos que seja prévia e formalmente
autorizada.

4.15.3. Os disposi�vos de armazenamento e processamento subs�tuídos em função de troca em garan�a ficarão re�dos pela
CONTRATANTE até seu apagamento ou somente serão devolvidos após sua inu�lização completa.

4.15.4. A devolução do componente inu�lizado ou desmagne�zado ficará a critério exclusivo da CONTRATANTE, sem gerar direitos à
CONTRATADA.

4.15.5. A CONTRATADA não poderá armazenar consigo qualquer documento técnico que contemple configurações e regras de
segurança aplicadas nos equipamentos implantados na rede da CONTRATANTE.

4.15.6. A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE todas as senhas u�lizadas para a configuração dos equipamentos, as quais
deverão ser alteradas pela CONTRATANTE com o apoio técnico da CONTRATADA e na presença de servidor da CONTRATADA, logo após a
assinatura do Termo de Recebimento Defini�vo.

4.15.7. A CONTRATADA deverá respeitar as normas de segurança estabelecidas pela CONTRATANTE durante a realização de a�vidades
no ambiente desta.

4.16. Outros Requisitos Aplicáveis 

4.17. A solução deverá ser compa�vel com a marca dos equipamentos já existentes no datacenter do IPJBRJ. Isso porque os
componentes de hardware de que trata este Termo de Referência são provenientes de um fabricante específico - Netapp FAS-8020, o que
significa que a aquisição está atrelada a marca e modelo do equipamento que o JBRJ possui. 

4.18. A despeito de exis�rem outros fabricantes que fornecem equipamentos com funções similares, obrigatoriamente periféricos
de expansão devem advir da marca/modelo do fabricante do equipamento que se possui, ou seja, não é possível, na maioria dos casos e no
caso em tela, expandir um equipamento de um fabricante X com componentes de hardware de um fabricante Y.

 

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta.

5.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5.1.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção.

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.

5.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.

5.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA  

5.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quan�dade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

5.2.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo responsável pela
fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.

5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.2.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.

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

5.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
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5.2.7. Atender as solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo responsável pela
fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme
descrito neste Termo de Referência.

5.2.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

5.2.9. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de
função.

5.2.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

5.2.11. 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.

5.2.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O Modelo de Execução do Contrato deverá contemplar as condições necessárias ao fornecimento da solução de TIC,
observando os itens a seguir.   

6.2. Ro�nas de Execução

6.2.1. A CONTRATADA deverá oferecer garan�a total on-site dos equipamentos pelo prazo mínimo de 17 (dezessete) meses a contar
da data da aquisição;

6.2.2. As partes deverão realizar reunião Inicial;

6.2.3. Descrição dos eventos do período de ambientação, quando houver

6.2.4. Procedimentos para encaminhamento e controle de solicitações;

6.2.5. As partes deverão realizar a execução e acompanhamento dos serviços;

6.2.6. As partes deverão es�pular prazos, horários de fornecimento de bens ou prestação dos serviços;

6.2.7. Locais de entrega, quando aplicáveis;

6.2.8. A CONTRATADA deverá entregar documentação mínima exigida;

6.2.9. As partes deverão entregar papéis e responsabilidades por parte da contratante e da contratada;

6.2.10. Formas de transferência de conhecimento;

6.2.11. Procedimentos de transição e finalização do contrato.

6.2.12. O objeto contratual deverá ser entregue no Ins�tuto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no endereço Rua Major
Rubens Vaz, n° 122, Gávea, Cep: 22470-070 - Tel: 3204-2532.

6.3. Quan�dade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.3.1. Só será aceita a solução completa, conforme adiante especificada.

6.4. Mecanismos formais de comunicação

6.4.1. CONTRATANTE e CONTRATADA se comunicarão, por canal exclusivo em telefone, e-mail e Ordens de Serviço.

6.4.2. Abertura de chamados para manutenção corre�va ou evolu�va ocorrerão por meio deste canal de comunicação;

6.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone com tarifação local ou 0800 para fins de abertura de chamados, bem como um
e-mail específico para este fim;

6.4.4. O objeto contratual deverá ser entregue no Ins�tuto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no endereço Rua Major
Rubens Vaz, n° 122, Gávea, Cep: 22470-070 - Tel: 3204-2532.

6.5. Da Subcontratação

6.5.1. Será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

6.6. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.7. A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações con�dos em quaisquer documentos e
mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou u�lizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo
Contratante a tais documentos.

6.8. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de
segurança vigentes na en�dade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os
empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1.  Critérios de Aceitação

7.1.1. Os equipamentos deverão estar cobertos pela garan�a renovada a par�r da data de assinatura do respec�vo contrato.

7.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo responsável pela fiscalização do contrato, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.



01/07/2021 SEI/JBRJ - 0081429 - Anexo

https://sei1.jbrj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=84359&infra_siste… 8/13

7.1.3. Do Recebimento Provisório do Objeto:

7.1.3.1. Após a assinatura dos contratos, o Fiscal Técnico solicitará ao Gestor do Contrato que emita a Ordem de Serviço – OS\
Ordem de Fornecimento de Bens - OFB, autorizando formalmente à CONTRATADA a iniciar a a�vidade de entrega dos objetos na
localidade especificada no Termo de Referência;

7.1.3.2. O prazo final de início de fornecimento\prestação de serviço referente ao item será 60 (sessenta) dias contados a par�r
da emissão da Ordem de Fornecimento de Bens\Ordem de Serviço, na quan�dade e local de entrega constante nesse Termo de
Referência;

7.1.3.3. No local de entrega, o Fiscal Técnico fará o recebimento do objeto, limitando-se a verificar a sua conformidade referente
ao quan�ta�vo. Em caso de conformidade, o Fiscal Técnico fará constar no canhoto e no verso do documento de entrega a data de
entrega dos objetos;

7.1.3.4. Em caso de não conformidade dos objetos entregues, o Fiscal Técnico não fará o recebimento e discriminará, mediante
termo circunstanciado, em (2) duas vias, as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos fatos ao Gestor
do Contrato, ficando a  CONTRATADA , com o recebimento do termo, cien�ficada de que está passível das penalidades cabíveis;

7.1.3.5. De posse do documento de entrega o Fiscal Técnico atestará o recebimento provisório dos objetos contratados mediante
a emissão de Termo de Recebimento Provisório, circunstanciado, em 2 (duas) vias, que será assinado por ele, e por
representante da CONTRATADA, que receberá uma via do referido termo. A outra via deverá ser encaminhada pelo fiscal técnico ao
Gestor do Contrato;

7.1.4. Do Recebimento Defini�vo do Objeto:

7.1.4.1. Consis�rá na verificação da efe�va conclusão da implantação, instalação, configuração e a�vação dos equipamentos
recebidos, migração de todo ambiente atual conforme especificado, além da prestação do Suporte da Solução Atual prevista
neste Termo de Referência;

7.1.4.2. A avaliação de qualidade da solução recebida provisoriamente será realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos da data de emissão do TRP. Em caso de conformidade do objeto com aquele contratado, rela�vamente a especificações e
funcionamento, o Fiscal Técnico e o Fiscal Requisitante emi�rão um Termo de Avaliação de Qualidade (TAQ), atestando que o objeto
possui a qualidade prevista neste Termo de Referência, e o encaminhará ao Gestor do Contrato;

7.1.4.3. Os serviços e os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo
fiscal dos contratos, às custas da contratada , sem prejuízo da aplicação de penalidades;

7.1.4.4. Em caso de não conformidade, o Fiscal Técnico e o Fiscal Requisitante discriminarão, mediante termo circunstanciado,
em duas vias, as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos fatos à Copol/RFB e ao Gestor dos Contratos,
ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo, cien�ficada de que está passível das penalidades cabíveis;

7.1.4.5. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da emissão do TAQ, e de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos da defini�va Migração de Dados, o Fiscal Técnico, juntamente com o Fiscal Requisitante, confeccionará o Termo de
Recebimento Defini�vo, circunstanciado, em 2 (duas) vias, que deverá ser assinado por ele e pelo Fiscal Requisitante;

7.1.4.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo;

7.1.4.7. O Gestor dos Contratos analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à
 CONTRATADA , por escrito, as respec�vas correções;

7.1.4.8. De posse do Termo de Recebimento Defini�vo, o Gestor dos Contratos autorizará à contratada a emi�r a(s) nota(s)
fiscal(is)/fatura(s);

7.1.4.9. À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas nos recebimentos provisório e defini�vo, submetendo a etapa
impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis;

7.1.4.10. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes
da incorreta execução dos contratos;

7.1.5. A equipe de TI da CONTRATANTE, responsável pela fiscalização técnica e para contatos desta natureza, fica sediada no
endereço abaixo, para o qual deverá ser encaminhada qualquer peça de reposição:

a) Rua Major Rubens Vaz, nº 122, bairro Gávea, Cep: 22470-070. Rio de Janeiro/RJ. Tel.: (21) 3204-2530/2532 -  e-mail: c�c@jbrj.gov.br.

7.1.6. A prestação dos serviços presenciais de manutenção e subs�tuição de peças ocorrerá no endereço abaixo:

a) Rua Jardim Botânico, nº 1008, bairro Jardim Botânico, Cep: 22470-180. Rio de Janeiro/RJ.  Tel.: (21) 3204-2530/2532 -
c�c@jbrj.gov.br. (Localização do Data Center)

7.2.  Procedimentos de Teste e Inspeção

7.2.1. Não aplicável

7.3.  Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

7.3.1. A CONTRATADA é permanentemente responsável por manter a garan�a e  suporte técnico do Storage "NETAPP", modelo
FAS8020 - disposi�vo de hardware da infraestrutura computacional do JBRJ - para preservação e perfeita operacionalização do disposi�vo, de
modo a assegurar a integridade e a máxima disponibilidade dos dados e serviços de TI.

7.4.  Sanções Administra�vas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.4.1.  Comete infração administra�va nos termos de acordo com os arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 1993, juntamente com o art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

7.4.2.  Incorrer em inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.4.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
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7.4.4. Comportar-se de modo inidôneo; e

7.4.5. Cometer fraude fiscal.

7.4.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.4.7. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa�vos para o serviço contratado;

7.4.8. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

7.4.9. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
2 (dois) anos;

7.4.10. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

7.4.11. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

7.4.12. Para efeito de aplicação de Multa, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 01

                                  GRAUS DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

GRAU                                                     CORRESPONDÊNCIA

1 Advertência escrita

2 Multa de 0,05% sobre o valor da OS e/ou OFB - por dia em casos de atraso ou por evento nos demais casos

3 Multa de 0,08% sobre o valor da OS e/ou OFB - por dia em casos de atraso ou por evento nos demais casos

4 Multa de 0,1% sobre o valor da OS e/ou OFB - por dia em casos de atraso ou por evento nos demais casos

5 Multa de 0,1% sobre o valor da Bem ou Serviço paralisado.

6 Multa de 0,2% sobre o valor da Bem ou Serviço paralisado.

7 Multa de 0,08% sobre o valor do CONTRATO - por dia em casos de atraso ou por evento nos demais casos

8 Multa de 0,2% sobre o valor do CONTRATO

9 Multa de 0,3% sobre o valor do CONTRATO

 

Tabela 02

REFERÊNCIA PARA SANÇÃO GRAU POR
OCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO DA REFERÊNCIA 1ª 2ª 3ª

Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde haverá a entrega do objeto 1 1 2

Não zelar pelas instalações do órgão 1 1 2

Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos profissionais 1 2 2

Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo estipulado 1 2 2

Atraso de até 15 dias na execução da OS e/ou OFB. 2 3 4

Atraso acima de 15 dias na execução da OS e/ou OFB. 3 4 4
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Atraso acima de 45 dias na execução da OS e/ou OFB. O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias
autorizará a CONTRATANTE a promover, a seu critério, a rescisão do contrato.

 

4

 

4

 

4

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

 

4

 

4

 

4

Acumular 5 (cinco) atrasos no início/término de atendimento dos chamados técnicos, no período de 12
(doze) meses. 5 6 6

Acumular 10 (dez) atrasos no início/término de atendimento dos chamados técnicos, no período de 12 (doze)
meses. 6 6 6

Atraso de até 25 dias na apresentação da garantia contratual (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a CONTRATANTE a promover, a seu critério, a rescisão do contrato.

 

7

 

7

 

7

Deixar de realizar transferência completa dos conhecimentos empregados na execução do objeto. 8 8 8

Deixar de realizar transição plena do objeto, com total transferência de conhecimento. 8 8 8

Acumular 3 (três) advertências no período de 12 (doze) meses. 8 8 8

Acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses. 9 9
9

 

 

7.4.13. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

7.4.14. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

7.4.15. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

7.4.16. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

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

7.4.18. 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7.4.19. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.4.20. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.4.20.1. Não produziu os resultados demandados;

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

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

7.5. Do Pagamento 

7.5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados a par�r da apresentação do contrato de
suporte e garan�a junto ao fabricante, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura, contendo o detalhamento dos serviços
executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela
Contratada.

7.5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à
verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efe�vamente prestados e aos materiais empregados.

7.5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

7.5.3.2. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.

7.5.3.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
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prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.5.3.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

7.5.3.5. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

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

7.5.3.7. Somente por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF.

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

7.5.3.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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 LC.

7.5.3.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

                         EM = I x N x VP, sendo:

                         EM = Encargos moratórios;

                         N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

                         VP = Valor da parcela a ser paga.

                        I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado.

 

8. ESTIMATIVAS DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. O valor total do serviço está es�mado em R$ 120.882,88 (cento e vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), baseado no menor preço ob�do a par�r de pesquisa de preços.

8.2. O detalhamento da pesquisa de preços encontra-se no Anexo - Pesquisa de Mercado (0077552), que fará parte do processo
licitatório.

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União
para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UG: 44206

PI: ADMJBRJ

Programa de Trabalho: 18.122.2124.2000 - Administração da Unidade

Fonte : 0100000000

Natureza da Despesa:  339040
 

10. DA VIGÊNCIA CONTRATO

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 17 meses, conforme as condições de garan�a abordado no item 4.11 contados a par�r da
data da sua assinatura. Este contrato não será prorrogado devido a entrada do Storage em EoS.

 

11. GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. O adjudicatário, no prazo de 5 (cinco dias) após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

11.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

11.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o
término da vigência contratual.

11.5. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

11.5.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

11.5.3. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada;

11.5.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não  adimplidas pela contratada, quando couber.
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11.6. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no
ANEXO VII-F, item 3, b, da IN 05/2017, observada a legislação que rege a matéria.

11.7. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com
correção monetária.

11.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser ajustada à nova situação ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros u�lizados quando da contratação.

11.9. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respec�va reposição no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

11.10. A Contratante executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.11. Será considerada ex�nta a garan�a:

11.11.1. Com a devolução da apólice, Carta Fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a
�tulo de garan�a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

11.11.2. No prazo de três meses após o término da vigência contratual, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.
 

12. DO REAJUSTE DE PREÇOS

12.1. Os preços dos serviços, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da
proposta de preços ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste ocorrido, poderão ser
reajustados u�lizando-se a variação do Índice de Custos de TI – ICTI, ocorrida no período, ou outro índice que venha a subs�tuí-lo, acumulado em
12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

                              Fórmula de cálculo: Pr = P + (P x V) 
                              Onde: 
                              Pr = preço reajustado, ou preço novo;

                              P = preço atual (antes do reajuste);

                              V = variação percentual de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

12.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

12.3. Caso a CONTRATADA não solicite tempes�vamente o reajuste, ocorrerá a preclusão do direito.

12.4. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de ex�nto o contrato.

12.5. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a par�r da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos dos itens
acima.

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

13.1.  Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

13.1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviços comuns nos termos do parágrafo único do art. 1°, da Lei  nº 10.520, de 2002,
c/c § 1º do C - pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser obje�vamente definidos pelo ato convocatório, por meio de
especificações usuais do mercado.

13.1.2. O objeto da licitação é formado por um único item descrito neste Termo de Referência.

13.1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.

13.2.  Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

13.2.1. Não aplicável

13.3. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

13.3.1. Atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) a ap�dão da licitante para desempenho de a�vidade per�nente e
compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto, fornecido por pessoas jurídicas de Direito Público ou privado.
 

14. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

14.1. A Equipe de Planejamento da Contratação será formalmente ins�tuída em Portaria a ser doravante emi�da pelo Ins�tuto.

14.2. Pelo presente, os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação subscrevem o presente Termo de Referência, com
fundamento no o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019.

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item observadas as exigências con�das neste Termo de
Referência.

15.2. Deverá ser previsto o critério de reajuste, u�lizando-se a variação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), medido
mensalmente pelo Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, nos termos da legislação vigente.

15.3. O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum conforme o Decreto nº 10.024, de 20 setembro de 2019.

 
 

https://sei1.jbrj.gov.br/sei/Decreto%20n%C2%BA%C2%A010.024,%C2%A0de%2020%20setembro%C2%A0de%202019.
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O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da
conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019 e art. 12, § 6º da IN nº 01/2019 da SGD, cujos
fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

 
Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atualização: Junho/2021

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio de Andrade, Diretor(a), em 30/06/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Analista em C&T, em 30/06/2021, às 15:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Klotz Tato Gloria, Coordenador(a), Subs�tuto(a), em 01/07/2021, às 10:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081429 e o código CRC A9C950A1.

Referência: Processo nº 02011.000140/2021-17 SEI nº 0081429

https://sei1.jbrj.gov.br/sei/Decreto%20n%C2%BA%2010.024/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

MINUTA DE CONTRATO SEI

Processo nº 02011.000140/2021-17

  

Unidade Gestora: 443020/44206

  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  Nº XX, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX.

A União, por intermédio do INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO – JBRJ,
Autarquia Federal vinculada ao MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, com sede na Rua Major
Rubens Vaz nº 122, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 22.470-070, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob nº 04.936.616/0001-20, neste ato representado pelo seu
Diretor de Gestão, Sr. MARCO ANTONIO DE ANDRADE, brasileiro, Administrador, casado, domiciliado na
rua Major Rubens Vaz nº 122, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-070, portador do documento de
iden�dade nº 0660443-1, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob
o nº 773.659.417-15, nomeado pela Portaria nº 294 de  07  de  julho de 2020, publicado no Diário Oficial
da União de 08 de julho de 2020, no uso das atribuições que lhe conferem a delegação de competência
prevista no art. 1º da Portaria JBRJ nº 79/2020, de 09 de julho de 2020, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX sediada à XXXXXXXXX, nº XX,
XXXXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX - UF, CEP: XX.XXX-XXX, neste ato representada
pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, domiciliado a XXXXXXXXXXXX, nº
XXXX, Cidade/Estado CEP: 00000-000, portador do documento de iden�dade nº XX.XXX.XXX-X- XX/XX e
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº XXX.XXX.XXX-
XX, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº
02011.000140/2021-17, que trata do Pregão eletrônico n.º XX/2021, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Norma�va
SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017
e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de renovação de garan�a, e
prestação de serviços de suporte técnico, para unidade de armazenamento de alta densidade Storage de
fabricação NETAPP, modelo FAS-8020 - disposi�vo de hardware da infraestrutura computacional do
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JBRJ, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico nº 00/2021, com a finalidade de atender às necessidades da CONTRATANTE.

1.2. Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Licitação, a Proposta
da CONTRATADA e demais elementos constantes do referido processo.

1.3. O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhe, suple�vamente, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito
privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o Código de Defesa do
Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –  DA VIGÊNCIA                           

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 17 meses, contados a par�r da data da sua
assinatura, com início na data de 00/00/2021 e encerramento em 00/00/2022, conforme as condições de
garan�a.

2.2. Este contrato não será prorrogado devido a entrada do Storage em EoS.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ .......
(....)..

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

3.3. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos da proposta, a CONTRATADA
deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja
sa�sfatório para o atendimento ao objeto do Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 (art. 23 da Instrução Norma�va nº 02/2008-SLTI/MP).

3.4. Os preços constantes da proposta anexa a este Contrato são de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto correrá à conta de créditos
orçamentários consignados à CONTRATANTE, para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação:         
  

Gestão/Unidade: 44206/443020
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 18.122.2124.2000 - Administração da Unidade
Elemento de Despesa:  339040
PI: ADMJBRJ

4.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento desta finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE pela Lei
Orçamentária Anual.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.0.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sen�do amplo do valor contratual
(reajuste em sen�do estrito) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

 

7. CLÁUSULA  SÉTIMA –  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência.

 

8. CLÁUSULA OITAVA  – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

9. CLÁUSULA  NONA –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

 

10. CLÁUSULA  DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

11.4.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.  Indenizações e multas.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
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13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

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

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

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

16.1.   Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal do Rio de Janeiro/RJ para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro.                      

                         E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, o presente Contrato
lavrado em 02 vias de igual teor, vai assinado eletronicamente pelo Contratante e encaminhado via cópia à
Contratada e às testemunhas para firmarem as  assinaturas.   

________________________
Marco Antonio de Andrade

Diretor do Ins�tuto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)
 
 
 

____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
xxxxxxxx

 

Testemunhas:

________________________________

Nome;

CPF/MF:

_______________________________

Nome:

CPF/MF:
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Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atualização: Julho/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Pregoeiro(a), em 01/07/2021, às
12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081430 e
o código CRC 77A61B02.

Referência: Processo nº 02011.000140/2021-17 SEI nº 0081430

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PREGÃO JBRJ 0X/2021

 

 

OBJETO: Contratação  de serviços de renovação de garantia, e prestação de serviços de suporte
técnico, para unidade de armazenamento de alta densidade Storage de fabricação NETAPP, modelo FAS-
8020 - dispositivo de hardware da infraestrutura computacional do JBRJ, conforme discriminado no TR,
anexo I deste Edital.

O Ins�tuto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro através do disposto no Edital para a
contratação dos serviços em epígrafe, vem por meio desta Declaração de Vistoria, declarar que a
empresa _______________________________________, enviou representante credenciado a este
Ins�tuto, na pessoa do Sr.(a) __________________________________________________, portador da
Carteira de Iden�dade nº _____________________, a fim de inspecionar os locais, coletar informações,
verificar o padrão de qualidade dos produtos comercializados, e todos os dados e elementos que possam
vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada na sessão pública da licitação.

Rio de Janeiro, RJ, _____ de _______________ de 2021.

 

________________________________________

Nome Completo:

Matrícula SIAPE:

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio De Janeiro

 

DE ACORDO:

_________________________________________

Representante da empresa:

 

A visita poderá ser agendada previamente com a Sr. Carlos Mar�ns, através do telefone
(21) 3204-2530.

 .

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Pregoeiro(a), em 01/07/2021, às
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12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081432 e
o código CRC CC9C6A31.

Referência: Processo nº 02011.000140/2021-17 SEI nº 0081432

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RECUSA DE VISTORIA

 

 

DECLARO, para fins de par�cipação no Pregão Eletrônico nº XX/2021, que a empresa
____________________________,     CNPJ n°_____________________, sito na
______________________________________________  na cidade de ____________________________
UF____, OPTOU PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA NAS INSTALAÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO
DE JANEIRO, tendo ciência que não poderá alegar em qualquer fase da licitação ou vigência da relação
contratual que não realizará os serviços em conformidade com a qualidade e requisitos exigidos.

 

 

 

 

 

___________________, _____ de__________________ de 2021.

 

 

 

_____________________________________________________

 

Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa

 

 

 

Nome legível _____________________________________________

 

CPF nº. ___________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Pregoeiro(a), em 01/07/2021, às
12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081436 e
o código CRC 9A87C4D9.

Referência: Processo nº 02011.000140/2021-17 SEI nº 0081436

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO

 

Unidade Gestora: 44206/443020

  

TERMO DE COMPROMISSO E
MANUTENÇÃO DE SIGILO   QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO - JBRJ E NOME DA
EMPRESA.

A União, por intermédio do INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO – JBRJ,
Autarquia Federal vinculada ao MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, com sede na Rua Major
Rubens Vaz nº 122, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 22.470-070, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob nº 04.936.616/0001-20, neste ato representado pelo seu
Diretor de Gestão, Sr. MARCO ANTONIO DE ANDRADE, brasileiro, Administrador, casado, domiciliado na
rua Major Rubens Vaz nº 122, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-070, portador do documento de
iden�dade nº 0660443-1, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob
o nº 773.659.417-15, nomeado pela Portaria nº 294 de  07  de  julho de 2020, publicado no Diário Oficial
da União de 08 de julho de 2020, no uso das atribuições que lhe conferem a delegação de competência
prevista no art. 1º da Portaria JBRJ nº 79/2020, de 09 de julho de 2020, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX sediada à XXXXXXXXX, nº XX,
XXXXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX - UF, CEP: XX.XXX-XXX, neste ato representada
pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, domiciliado a XXXXXXXXXXXX, nº
XXXX, Cidade/Estado CEP: 00000-000, portador do documento de iden�dade nº XX.XXX.XXX-X- XX/XX e
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº XXX.XXX.XXX-
XX, doravante designada CONTRATADA, Considerando que, em razão do CONTRATO N.º <nº do
contrato> doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a
informações sigilosas do CONTRATANTE; CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de
revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Polí�ca de Segurança da Informação e Privacidade da
CONTRATANTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO,
doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições
abaixo discriminadas.

 

1. OBJETO
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1.1. Cons�tui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para
regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de
informações sigilosas disponibilizadas pela CONTRATANTE e a observância às normas de segurança da
informação e privacidade por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do
CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18 de
novembro de 2011, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e os Decretos 7.724, de 16 de maio de 2012,
e 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de
informação classificada em qualquer grau de sigilo.

 

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

2.1. Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

2.1.1. INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser u�lizados para produção e
transmissão de conhecimento, con�dos em qualquer meio, suporte ou formato.

2.1.2. INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela subme�da temporariamente à restrição de acesso
público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquela
abrangida pelas demais hipóteses legais de sigilo.

2.1.3. CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.
 

3. DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

3.1. Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou
não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita,
verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada,
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações,
relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas,
desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições,
informações sobre as a�vidades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais
relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a
que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que
venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL
celebrado entre as partes.

 

4. DOS LIMITES DO SIGILO

4.1. As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I -  sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação,
exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

II -  tenham sido comprovadas e legi�mamente recebidas de terceiros, estranhos
ao presente TERMO;

III - 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 existência
de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo
hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

 

5. DIREITOS E OBRIGAÇÕES

5.1. As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmi�r, reproduzir, u�lizar, transportar
ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permi�r que qualquer
empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível
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hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES,
que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

5.2. A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer �po de cópia da informação
sigilosa sem o consen�mento prévio e expresso da CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e
empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a
existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

5.4. A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garan�r o
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos
documentos comprobatórios.

5.5. A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação
sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente
autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

5.6.  Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte
em função deste TERMO.

5.7. Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário,
bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

5.8.  A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas,
representantes, procuradores, sócios, acionistas e co�stas, por terceiros eventualmente consultados,
seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à
CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a u�lização das informações
disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

5.9. A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I - Não discu�r perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer �tulo ou
dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa,
�sica ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente
relacionada ao obje�vo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções
adequadas no sen�do de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer
razão, tenha acesso a elas;

II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admi�do,
arcando com todos os custos do impedimento, mesmos judiciais, inclusive as despesas
processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou u�lização das INFORMAÇÕES
por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III - Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de
qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por
determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão
competente; e

IV -  Iden�ficar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às
informações sigilosas.

 

6. VIGÊNCIA

6.1. O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde
a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve
acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

 

7. PENALIDADES
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7.1. 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 PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou
omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE,
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.

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO
PRINCIPAL.

8.2. Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à
execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão
solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da
economicidade e da moralidade.

8.3. O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos
firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

8.4.  Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sen�do
de que:

I -  A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer mo�vo,
auditar e monitorar as a�vidades da CONTRATADA;

II -  A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente
pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas per�nentes ao CONTRATO
PRINCIPAL.

III - 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;

IV - Todas as condições, termos e obrigações ora cons�tuídos serão regidos pela
legislação e regulamentação brasileiras per�nentes;

V -  O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO adi�vo
firmado pelas partes;

VI - Alterações do número, natureza e quan�dade das informações disponibilizadas
para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações
pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em
qualquer uma das situações �pificadas neste instrumento;

VII - O acréscimo, complementação, subs�tuição ou esclarecimento de qualquer
uma das informações, conforme definição do item 3 deste documento, disponibilizadas
para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita
para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de
TERMO adi�vo ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das
Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra
Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.
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9.  FORO

9.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal do Rio de Janeiro/RJ, onde está
localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente TERMO, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente Termo de Compromisso de
Manutenção de Sigilo é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

 

 

________________________
Marco Antonio de Andrade

Diretor do Ins�tuto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)
 
 
 

____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa
xxxxxxxx

 

Testemunhas:

________________________________

Nome;

CPF/MF:

_______________________________

Nome:

CPF/MF:

Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atualização: Maio/2021

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Pregoeiro(a), em 01/07/2021, às
12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081437 e
o código CRC 2BBBE183.

Referência: Processo nº 02011.000140/2021-17 SEI nº 0081437
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

TERMO DE CIÊNCIA

Processo nº 02011.000140/2021-17

1. IDENTIFICAÇÃO

Contrato nº xx/2021

Objeto Contratação de renovação de garantia, e prestação de serviços de suporte técnico, para unidade de armazenamento de alta
densidade Storage de fabricação NETAPP, modelo FAS-8020 - dispositivo de hardware da infraestrutura computacional do JBRJ

Contratada xxx
Preposto xxx
Gestor do
Contrato xxx

 

2. CIÊNCIA

2.1. Por este instrumento, os funcionários abaixo iden�ficados declaram ter ciência e conhecer o inteiro teor do Termo de
Compromisso de Manutenção de Sigilo e as normas de segurança vigentes da Contratante.

Funcionários da Contratada
Nome Matrícula Assinatura

Nome do(a) Funcionário(a) xx  
   
   
   

 

Rio de Janeiro, xx, de xxxxxxxxxxxxxx de 2021.
 

2.2. O Termo de Ciência visa obter o comprome�mento formal dos empregados da contratada diretamente envolvidos na contratação
quanto ao conhecimento da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes no ins�tuto de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro.

2.3. No caso de subs�tuição ou inclusão de empregados da contratada, o preposto deverá entregar ao Fiscal Administra�vo do
Contrato os Termos de Ciência assinados pelos novos empregados envolvidos na execução dos serviços contratados (art. 18, Inciso V, alínea “b”
da IN SGD/ME Nº 1/2019).

 

Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atualização: Maio/2021

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves, Pregoeiro(a), em 01/07/2021, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081438 e o código CRC 6E758736.

Referência: Processo nº 02011.000140/2021-17 SEI nº 0081438

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Major Rubens Vaz 122, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22470-070 

Telefone: (21) 3874-1222 - www.jbrj.gov.br 
  

ANEXO - QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

 

Processo nº 02011.000140/2021-17

 

Quadro compara�vo de preços construído a par�r das cotações apresentadas no processo administra�vo,
com base no inc. iv, art. 5° da IN 73/2020.

A pesquisa ignorou os incisos i e ii do art. 5° por se tratar de bem com natureza específica do contratante,
que não permite a comparação com as contratações realizadas por outros entes públicos.

De todos os pedidos de cotação que se encontram no volume I do processo, apenas a Columbia
respondeu na Cotação Serviço Columbia (0074081).

Na Cotação Aquisição Servix (0074084) a empresa não apresentou cotação para fornecimento do serviço
e sim a venda de um novo storage, o que não está em discussão neste processo conforme previsto no Estudo Técnico
Preliminar da Contratação CTIC (0068752).

Foi enviado e-mail pedindo cotação também para a empresa Niva TI pois a mesma já pertenceu ao
quadro de parceiros da Netapp. De qualquer forma a tenta�va de contato foi ignorada pelo fornecedor, provavelmente
por não estar mais vinculado a Netapp.

A Lista Netapp parceiros do Brasil (0077714) apresenta os parceiros da Netapp no Brasil. Nela consta a
categorização dos �pos de parceiros. Somente os do �po Star e que possuem a designação "Support Services" é que
estão aptas a prestar serviço de suporte. Na Lista de Parceiros Netapp (0077713) também se encontram os parceiros
cuja classificação de "Reselling Partner Level" deve ser "Star" para demonstração de ap�dão. Assim, na prá�ca, apensa
2 empresas estão aptas a prestar o serviço.

Somente a Columbia respondeu ao pedido de cotação. Nesta toada, u�liza-se a prerroga�va con�da no §
4º, art. 6° da referida IN pra balizar o valor de referência da contratação em R$120.882,88 (cento e vinte mil oitocentos
e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Não é impedi�vo no entanto que a Servix par�cipe da licitação, mesmo
a empresa não tendo apresentado proposta na fase interna.

A decisão de optar pelo serviço em regime de 24x7 previsto na Cotação Serviço Columbia (0074081) se
encontra detalhada no Estudo Técnico Preliminar da Contratação CTIC (0068752).

 

 

Empresa Modalidade Garantia
Valor  pelo período compreendido entre a
data do término de vigência do contrato
atual até 31/01/2023

Valor Mensal

Columbia  (Doc.
Sei nº0074081) 24 x 07 17 meses R$120.882,88 (cento e vinte mil oitocentos e

oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) R$ 7.110,76

 

Documento assinado eletronicamente por Welington Rodrigues Braga, Técnico, em 30/06/2021, às 14:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081442 e o código CRC
D01E8754.
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