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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021.926208/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2019 

 

 
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, Autarquia Federal 

criada pela Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito público, 

por meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 029, de 30 de janeiro de 2019, da Presidente do 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, torna público aos interessados que realizará 

Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para aquisição de SOLUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA PARA DATA CENTER, para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos.  

 

 
SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 DE NOVEMBRO DE 2019 

HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  

CÓDIGO UASG: 926208 

OBJETO: SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DATA CENTER 

 
 

A Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE ÚNICO, consoante às 

condições estatuídas neste Edital, e será regido pelos seguintes dispositivos: Lei n.° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990; 

Decreto n.° 7.174, de 12 de maio de 2010; Decreto n.° 8.538, de 06 de outubro de 2015; Lei 

Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 5, de 

26 de maio de 2017, bem como as demais legislações pertinentes ao objeto. 

 

O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, ou ainda, junto à sede do Coren/SC, localizada na Av. Mauro 

Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 

88.020-300. 

 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.corensc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1. OBJETO  

1.1 As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no Termo de 

Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital independentemente de transcrição. 

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrita no 

Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações 

constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital. 

1.2 O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

1.3 Para fins deste Edital, grupo e lote são considerados sinônimos. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

2.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credencimanto regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme o artigo 9º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n.º 3, de 26 de abril de 2018. 

2.2 Não poderão participar deste certame os interessados que: 

2.2.1 estão proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

2.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, e nos 

artigos 9º e 87 da Lei nº 8.666/1993; 

2.2.4 que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

2.2.5 de empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 

2.2.6 de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

2.3.1 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

2.3.2 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2.3.3 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

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

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal da República; 

2.3.4 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados no Pregão Eletrônico. 

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

www.comprasgovernamentais.gov.br,  por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado o sistema, cabendo-lhe zelar por 

todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

4. DA PROPOSTA 

4.1 O Licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

4.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

4.3 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. 

4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 A manutenção da resposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica 

obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo a Licitante, caso 

vencedora, o compromisso de executar o objeto conforme especificações e exigências deste 

Edital. 

4.6 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

4.7 O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.7.1 No campo preço: o valor global do grupo/lote licitado; 

4.7.2 No campo marca e fabricante: a marca/fabricante e o modelo/código/referência do 

grupo/lote cotado, sem alternativas; e 

4.7.3 No campo descrição detalhada do objeto ofertando: o detalhamento do objeto, 

quando couber, sem alternativas, ou conforme subitem 4.8. 

4.8 No campo descrição detalhada do objeto ofertado, não havendo informação adicional, em 

atendimento à exigência do Sistema, basta que a empresa declare no citado campo que a 

proposta está de acordo com o Edital. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.9 Entenda-se como MARCA ou FABRICANTE a denominação do fabricante do produto. 

Entenda-se como MODELO, CÓDIGO ou REFERÊNCIA a denominação adotada pelo 

fabricante para individualizar o produto 

4.10 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. 

4.11 A Licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 

deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos da Lei 

Complementar nº 123/2006 ou da Lei nº 11.488/2007, para fazer jus aos benefícios previstos 

nessas leis. 

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

proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável. 

4.13 Na apresentação da Proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no presente Edital 

não será considerado como vantagem para o julgamento final da Proposta. Por outro lado, 

em não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será desclassificada 

automaticamente a Proponente, observadas as disposições editalícias.  

4.14 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

4.15 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA 

5.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2 Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico, e 

conforme as regras deste. 

5.3 Caberá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 

Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante 

da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua 

desconexão. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância da proposta com as 

especificações e condições detalhadas neste Edital e seus Anexos. 

6.2 A proposta que não atender às especificações do Edital ou contiver qualquer tipo de 

identificação do seu proponente será previamente desclassificada, não havendo possibilidade 

de oferecimento de lances. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.2.1 Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação, por uma mesma Licitante, 

de mais de uma proposta para o grupo/lote licitado. 

6.3 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.4 Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações contidas 

neste Edital. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 

lances. 

6.5 A Licitante que tiver sua proposta excluída para o grupo/lote licitado estará definitivamente 

fora das fases seguintes do Pregão. 

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1 Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente 

informadas do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor de cada lance. 

7.1.1 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO GLOBAL DO 

GRUPO/LOTE cotado, considerando a quantidade estimada constante do Sistema. 

7.2 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

Sistema. 

7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais. Em havendo mais de um lance de igual valor, 

prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.4 No transcurso da Sessão Eletrônica, as Licitantes serão informadas pelo Sistema, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir lance cujo valor seja manifestamente 

inexequível. 

7.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeitos de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

7.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados  

7.8 No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após 

comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.9 O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

7.10 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o Sistema Eletrônico encaminhará aviso de 

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

minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção e a fase de lances. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 
SOCIEDADES COOPERATIVAS E DO DIREITO DE PREFÊNICA ESTABLECIDO PELO DECRETO 
Nº 7.174/2010 

8.1 Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades 

cooperativas declarantes que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) 

ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência 

previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006 e artigo 34 da Lei n.º 

11.488/2007. 

8.2 Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno 

porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.1, o 

Sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que 

primeiro poderá exercer o direito de preferência. 

8.3 O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido 

apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

8.4 Para usufruir do direito de preferência, a Licitante deverá ter providenciado o registro de sua 

condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo 

próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter 

optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar 

n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. 

8.5 Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 8.1, o Sistema Eletrônico 

informará à Licitante que poderá enviar lance final e único para o lote/grupo, inferior ao lance 

vencedor, no prazo de até 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias e observado o preço estimado/máximo para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

8.6 O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006. 

8.7 Encerrada essa fase, o Pregoeiro aplicará o direito de preferência definido pelo artigo 3º da 

Lei nº 8.248/1991, regulado pelo Decreto nº 7.174/2010, observada a seguinte ordem: 

8.7.1 Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 

Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

8.7.2 Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

8.7.3 Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 

Executivo Federal. 

8.7.4 As microempresas e empresas de pequeno porte que atenderem ao disposto nos 

subitens 8.7.1 a 8.7.3 terão prioridade no exercício do direito de preferência em 

relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo dispositivo (nível de 

preferência). 

8.8 Para os efeitos deste Edital e do Decreto, consideram-se bens e serviços de informática e 

automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local 

seja comprovado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na forma por esse 

regulamentada. 
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8.9 O exercício do direito de preferência será concedido observando-se os seguintes 

procedimentos, sucessivamente: 

8.9.1 Aplicação das regras de preferência previstas na ordem do item 8.8, com a 

classificação da Licitante primeiro colocada e das Licitantes cujas propostas finais 

estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme 

critério de julgamento, para comprovação e o exercício do direito de preferência; 

8.9.2 Convocação da Licitante primeiro colocada para a comprovação do direito de 

preferência e após, se for o caso, das demais Licitantes classificadas que estejam 

enquadradas no subitem 8.7.1, na ordem de classificação, para que possam 

comprovar e exercitar o direito de preferência, e oferecer nova proposta ou novo 

lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será colocada 

em primeiro lugar; 

8.9.3 Caso a preferência não seja exercida na forma do subitem 8.9.2, por qualquer motivo, 

serão convocadas a primeira colocada e as empresas classificadas que estejam 

enquadradas no subitem 8.7.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o 

exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o subitem 8.7.3, 

caso esse direito não seja exercido. 

8.10 Caso a Licitante primeiro colocada exerça o direito de preferência ou nenhuma Licitante 

venha a exercer os direitos de preferência estabelecidos neste Edital, prevalecerá o resultado 

inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico. 

8.11 No caso de empate de preços entre as Licitantes que se encontrem na mesma ordem de 

classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha da que primeiro poderá ofertar nova 

proposta. 

8.12 A comprovação do atendimento dos requisitos descritos nos subitens 8.7.1 a 8.7.3 será 

efetuada na fase de aceitação da proposta – subitem 10.1.2.2 (Acórdão 670/2013 – TCU – 

Plenário c/c Acórdão 2.318/2014 – TCU – Plenário c/c art. 8º, § 4º, Decreto nº 7.174/2010). 

8.13 Aplicado o critério de preferência acima estabelecido e, ainda assim, havendo equivalência 

de valores apresentados por empresas em igualdade de condições, será assegurada a ordem 

de preferência disposta no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 

12.349, de 15 de dezembro de 2010, e, permanecendo o empate, proceder-se-á ao sorteio, 

com base no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

8.14 Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a Licitante detentora do 

menor preço será declarada vencedora. 

8.15 As convocações e os controles dos prazos para o exercício desses direitos de preferência 

serão feitos automaticamente pelo Sistema. 

8.16 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, prevalecerá a 

classificação inicial. 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

 www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 
 
Fls. nº____ 

9. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1 O Pregoeiro poderá negociar a qualquer momento, pelo Sistema Eletrônico, via chat, com a 

Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida redução de 

preço e melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

9.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes.  

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1 Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, observados, ainda, os direitos e 

benefícios de preferência, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado 

quanto à compatibilidade com o preço estimado/máximo e à compatibilidade da proposta com 

as especificações técnicas do objeto e demais exigências do Edital.  

10.1.1 Os preços deverão ter como referência os valores máximos admitidos para esta 

contratação definidos no Termo de Referência (Anexo I). Os preços ofertados não 

poderão ultrapassar os valores máximos da contratação definidos no Termo de 

Referência (Anexo I).  

10.1.2 Apesar de o critério de julgamento ser o MENOR PREÇO GLOBAL POR 

GRUPO/LOTE ÚNICO, a Licitante deverá respeitar, também, os valores máximos 

unitários dos ITENS, conforme o Anexo I deste Edital. 

10.1.3 Nesta fase de aceitação das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar o envio de 

documentos, anexos ou declarações, por meio do Sistema Comprasnet (convocação 

de anexo / enviar anexo), ou via fac-símile (48) 3224-9091, ou via e-mail 

licitacao@corensc.gov.br via chat da Licitante, relativamente ao último lance ofertado, 

podendo também solicitar, apenas do fornecedor cuja proposta esteja em primeiro 

lugar, o envio da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociação, nos 

moldes exigidos por este Edital. 

10.1.4 Será exigido da Licitante cuja proposta esteja em primeiro lugar para o lote/grupo 

licitado, nos moldes do Anexo III deste Edital, o envio da proposta atualizada 

relativamente ao último lance ofertado/negociado. 

10.1.5 Deverá ser apresentado, também nesse momento, os documentos que comprovem o 

atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.7.1 ao 8.7.3, nos termos do 

Decreto nº 7.174/2010, caso tenha sido exercido o direito de preferência. 

10.1.6 O Licitante deverá enviar junto com a proposta atualizada comprovação de que o 

fabricante do(s) equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de 

OEM, e participante do SNIA na qualidade de membro. 

10.1.6.1 SNIA =  Storage Networking Industry Association (http://www.snia.org/home) 

entidade sem fins lucrativos com mais de 400 membros, entre fornecedores 

e consumidores, cuja finalidade e orientar a evolução de padrões e 

tecnologias para armazenamento de dados (storage). 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
http://www.snia.org/home
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10.1.7 Os anexos, documentos ou declarações terão por objetivo a comprovação de 

requisitos estabelecidos no Edital e/ou demonstrativo da composição de preços. 

10.1.8 A proposta deverá ser apresentada de forma clara e objetiva, em conformidade com 

este Edital, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da 

contratação. 

10.2 A Licitante disporá de 02 (duas) horas, contados da convocação do Pregoeiro, para o envio 

do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s).  

10.2.1 Para o envio do(s) anexo(s), declaração(ões) e/ou documento(s) solicitado(s), serão 

considerados os procedimentos descritos nos subitens 11.3.3 ao 11.3.5 deste Edital, 

exceto quando for solicitado pelo Pregoeiro apenas declaração via chat da Licitante.  

10.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

10.4 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto. 

10.4.1 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 

do Coren/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 

sua decisão. 

10.4.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.4.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 

parcela ou à totalidade de remuneração. 

10.4.4 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços 

unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo Coren/SC. 

10.5 Não serão aceitas propostas com preços unitários, totais e/ou globais superiores aos 

estimados/máximos ou com preços manifestamente inexequíveis. 

10.6 Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

a) Não contenha a marca/fabricante e/ou o modelo/código/referência do produto ofertado; 
e/ou, 
 

b) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste Edital e/ou 
nos seus Anexos; e/ou, 

 
c) Apresente preço que seja manifestadamente inexequível; e/ou, 

 
d) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou 

 
e) Mantenha preços unitários, totais e/ou globais superiores aos estimados/máximos 

admitidos pelo Coren/SC; e/ou 
 

f) Deixar de apresentar qualquer documento exigido pelo Edital ou solicitado pelo Pregoeiro. 
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10.7 Considera-se preço manifestamente inexequível aquele que, comprovadamente, for 

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação ou que não venha a ter 

demonstrada a sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 

envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

10.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 

da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

10.9 Será desclassificada a proposta da Licitante que, após as diligências, não corrigir ou justificar 

eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

11. DA HABILITAÇÃO  

11.1 A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de consulta on line no SICAF 

(habilitação parcial) e análise dos documentos previstos no item 11.3 deste Edital. 

11.1.1   Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-

á como referência a data de abertura da Sessão Eletrônica, informada no 

preâmbulo deste Edital. 

11.2 No SICAF, serão observados: 

a) a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
 

b) a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente: 
 

b.1)    as contribuições para a Previdência Social – INSS; e 
 
b.2)    aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, Administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 
c) a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital; 

 
d) a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal; 

 
e) o quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 

8.666/93; 
 

f) o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de participar de 

licitação e impedimento de contratar com o Coren/SC, de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, e de impedimento de licitar e contratar com a União. 

 

11.2.1   No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e será 

informado a data e horário do seu prosseguimento. 

11.3 PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

a) Serão verificados, ainda pelo Pregoeiro: 
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a.1) A declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 

da Lei n.º 8.666/93; 

 

a.2) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Decreto-Lei n.º 

5.452/1943, conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei 

n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site www.tst.jus.br; 

 

a.3) O Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, 

por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário – 

Tribunal de Contas da União); 

 

a.4) O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União – CGU, nos termos do disposto no caput e no parágrafo 

único do art. 97 da Lei n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site 

www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário – Tribunal de 

Contas da União); 

 

a.5) O Cadastro de Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União - TCU. 

 

b) Serão exigidos, ainda, devendo ser apresentada pelas Licitantes a seguinte documentação: 

 

b.1) Qualificação Econômica-financeira: 

 

b.1.1)  Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação 

judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica em no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da sessão 

do Pregão.  

 

b.1.2)   Comprovação por meio do SICAF ou do Balanço Patrimonial, dos 

Índices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Solvência 

Geral (ISG) iguais ou superiores a 1 (um).  

 

b.1.2.1)  A Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos 

acima deverá apresentar Patrimônio Líquido ou Capital Social 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para 

a contratação.  

 

b.1.2.2)  É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes 

ou balanços provisórios.  

 

b.1.2.3) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública 

de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 

atualizado por índices oficiais. 

  

http://www.tst.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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b.2) Qualificação Técnica: 

 

b.2.1) A Licitante deverá comprovar a Capacidade Técnica Operacional através da 

apresentação, de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado em nome da Licitante, comprovando a 

experiência no fornecimento, instalação, configuração e ativação de Solução 

de Armazenamento de Dados, de porte similar em capacidade e arquitetura à 

ofertada para atender o objeto desta licitação, dentro do território nacional. 

 

b.2.2) O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 

b.2.2.1)   Identificação da Contratante e seu endereço; 

 

b.2.2.2)   Descrição do serviço prestado; 

 

b.2.2.3)   Período de realização dos serviços. 

 

b.2.3) Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas 

desabonadoras quanto à satisfação do Contratante. 

 

b.3) Habilitação Jurídica:  

 

b.3.1) As Licitantes deverão apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  

 

b.3.1.1)  O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, no 

âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da 

Licitante, devendo apresentar Inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CNPJ), sob pena de inabilitação. 

 

 

b.4) Outros Documentos:  

 

b.4.1) A Licitante deverá comprovar que possui recursos humanos com suas 

qualificações mínimas e os seus respectivos papéis e responsabilidades no 

projeto: 

  

b.4.1.1)   Gerente de Projetos – Profissional com certificação PMP ativa e 

experiência comprovada no gerenciamento de projetos de 

implantação e migração de soluções de infraestrutura de TI.  

Caberá a ele a liderança da equipe de projeto e as atividades de 

gerenciamento e facilitação para o alcance dos objetivos do 

projeto segundo as melhores práticas de mercado; 
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b.4.1.2)      Analista (s) Integrador (es) – conjunto com um ou mais 

profissionais que (individualmente ou conjuntamente) reúna as 

certificações: 

 

b.4.1.2.1) Certificação oficial do fabricante para implantação da 

infraestrutura de armazenamento ofertada; 

 

b.4.1.2.2) Certificação oficial do fabricante para implantação da 

solução de backup ofertada; 

 

b.4.1.2.3) Certificação Gerencia de projeto para o profissional 

responsável pelo desenvolvimento, planejamento e 

gerenciamento do projeto de implantação emitida pelo 

PMI; 

 

b.4.1.2.4) Certificação profissional Certified Associate Windows 

Server ou superior. 

 

b.4.2) Comprove participação em projetos de implantação de: 

 

b.4.2.1)     De cada um dos componentes da solução ofertada; 

 

b.4.2.2)     De soluções do mesmo porte da ofertada. 

 

b.4.3) Caberá a este(s) profissional(ais) equipe o desenvolvimento do projeto de 

arquitetura futura, a execução e coordenação de atividades de implantação, 

instalação, configuração e testes; e outras atividades técnicas conforme as 

prescrições deste edital. 

 

11.3.1 A declaração de que trata a alínea “a.1” do item 11.3 deste Edital deverá ser 

apresentada por meio do campo próprio no Sistema Comprasnet, disponível quando 

do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão 

Eletrônica, informadas no preâmbulos deste Edital. 

11.3.2 Os documentos mencionados nas alíneas e subitens do item 11.3 “b” deste Edital 

deverão ser encaminhados por meio do Sistema Eletrônico Comprasnet (convocação 

de anexo/enviar anexo), no prazo de 02 (duas) horas, contados da convocação do 

Pregoeiro. 

11.3.3 Os documentos mencionados nas alíneas e subitens do item 11.3  “b” deste Edital 

também poderão ser encaminhados via fac-símile (48) 3224-9091, ou via e-mail 

licitacao@corensc.gov.br dentro do mesmo prazo de 02 (duas) hora, no caso de 

comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema 

Eletrônico, sendo que, nesta hipótese, será providenciado, em momento posterior, o 

uso da funcionalidade “convocação de anexo/enviar anexo”, de forma que a 

documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das 

demais Licitantes. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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11.3.4 Dentro do prazo de 02 (duas) hora poderão ser remetidos, por iniciativa da Licitante, 

tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 

documentação de habilitação. 

11.3.5 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Licitantes, após transcorrido o prazo 

de 02 (duas) hora, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 

alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento 

complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com 

a mesma, sendo realizado, pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da inabilitação, e 

a convocação da próxima Licitante. 

11.3.6 Na hipótese prevista no item 11.3.3, a documentação remetida via e-mail ou fac-

símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O 

envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração 

do mesmo, para fins de análise por parte do Coren/SC. 

11.3.7 O não envio dos documentos mencionados nas alíneas e subitens dos itens 11.3 “b” 

e “c” deste Edital, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo sem 

que tenha sido resolvido o problema de descompactação, visualização, leitura ou 

compatibilidade, ensejará a INABILITAÇÃO da Licitante.  

11.4 Os documentos remetidos por meio do Sistema Comprasnet (convocação de anexo/enviar 

anexo) ou via e-mail poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, sendo que na hipótese de envio por fac-símile, os originais ou cópias autenticadas 

deverão ser obrigatoriamente apresentados. 

11.4.1 Os originais ou cópias autenticadas obrigatórios (encaminhados via fac-símile), ou 

caso sejam solicitados, deverão ser entregues a Comissão Permanente de Licitações 

na sede do Coren/SC, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação, também 

sob pena de INABILITAÇÃO. 

11.5 Nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007, verificada, no SICAF, 

a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, o Pregoeiro: 

a) Emitirá mensagem declarando a Licitante vencedora do item, fixando prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 

 

b) Suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura. 

 
11.5.1 Poderá a Licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no item 11.5, alínea “a”, por 

igual período, mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail 

licitacao@corensc.gov.br  dentro do prazo inicialmente concedido.  

11.6 A não regularização da documentação nos termos do item 11.5 implicará: 

a) Decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos que se 

refere o artigo 81 da Lei n.º 8.666/1993; e 

 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
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b) Exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances 

subsequentes, na ordem de classificação, nos termos deste Edital.  

 

11.7 Para fins de habilitação, a verificação pelo Coren/SC nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

11.8 Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 

aos relacionados neste Edital. 

11.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da Licitante e com a indicação do número de inscrição no CNPJ e, preferencialmente, 

com o endereço respectivo, observado o seguinte: 

a) Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 

 
b) Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz ou forem válidos para ambas; 

 
c) Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com 

CNPJ da matriz e/ou filial da empresa Licitante. 

 
12.12.1 Dentro do prazo de validade ou, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão 

competente expedidor, datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 

data de abertura da Sessão Eletrônica. Não se enquadram nesse prazo os 

documentos cuja validade é indeterminada. 

 

11.12 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a Licitante INABILITADA. 

11.13 No julgamento da habilitação e das propostas,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, nos termos do artigo 26, § 3º, do Decreto n.º 

5.450/2005. 

11.14 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

11.15 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e, também, 

devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

11.15.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 

também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em 

cartório de títulos e documentos. 

11.16 Se a proposta não for aceitável, se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 
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11.17 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante que apresentar o 

menor preço classificado para o item licitado e cumprir todos os requisitos de habilitação será 

declarada vencedora. 

12. DO RECURSO  

12.1 Após a habilitação, o Sistema informará às Licitantes, de forma automática, a abertura do 

prazo de intenção de recurso. 

12.1.1 Encerrada a fase de habilitação, qualquer Licitante participante poderá, dentro do 

prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do Sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

12.1.2 Caberá ao Pregoeiro decidir, motivadamente, sobre a admissibilidade de intenção de 

recurso. Sendo admitida, será concedido à Licitante o prazo de 03 (três) dias corridos 

para apresentar as suas razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, 

intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará 

a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.1.3 Se o Pregoeiro tiver julgado a intenção de recurso como admissível, o Sistema 

solicitará os prazos limites para registro da razão de recurso, contrarrazão e decisão. 

12.1.4 O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, 

reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo a Presidente 

do Coren/SC, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo. 

12.1.5 Os recursos admitidos serão processados de acordo com o previsto no Decreto n.º 

5.450/2005 combinado, subsidiariamente, com o art. 109 da Lei n.º 8.666/1993. 

12.2 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

12.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4 O início da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-á sempre em dias úteis. 

12.5 O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido. A 

intenção de recurso deverá ser registrada, pela Licitante, exclusivamente por meio eletrônico, 

em campo próprio do Sistema. 

12.6 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

temos do item 12.1, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto do certame à(s) Licitante(s) declarada(s) vencedora(s), submetendo-o à 

homologação pela autoridade competente do Coren/SC. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada, automaticamente pelo Sistema, Ata 

circunstanciada, com o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da 

ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos, 

além de outros registros pertinentes. 
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13.1.1 A Ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o 

encerramento da Sessão Pública; 

13.2 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

13.3 A eficácia constitutiva da adjudicação decorrerá do ato de homologação desta Licitação. A 

homologação deste Pregão compete à Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina. 

13.4 O objeto deste Pregão será adjudicado para a Licitante vencedora. 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1 As obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o Coren/SC e a Licitante Contratada, 

serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste 

Edital, no Termo de Referência (Anexo I), na Minuta Contratual (Anexo II) e na legislação 

vigente. 

15. DAS SANÇÕES  

15.1 A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no Cadastro de 

Fornecedores do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem 

prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) sobre o preço 

global do contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

15.1.1 Cometer fraude fiscal; 

15.1.2 Apresentar documento ou declaração falsa; 

15.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.4 Não assinar o Contrato no prazo estabelecido; 

15.1.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

15.1.6 Não mantiver a proposta; 

15.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.8 Falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

15.2 Para os fins do item 15.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993. 

15.3 As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na Minuta 

Contratual (Anexo II) e no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina, e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária: 
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16.1.1 Itens 1 ao 5: Rubrica 44.90.052.004 – Bens de Informática; 

16.1.2 Itens 6 ao 10: Rubrica 44.90.052.011 – Software e Aquisição de Licenças; 

16.1.3 Item 11: Rubrica 33.90.039.002.014 – Serv. Relacionados à Tecn. da Informação. 

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

17.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição 

a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@corensc.gov.br até as 

17:00 horas do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília/DF. 

17.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

17.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

17.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço 

eletrônico licitacao@corensc.gov.br até as 17:00 horas do último dia do prazo, no horário 

oficial de Brasília/DF. 

17.5 Todos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações enviadas para o endereço eletrônico 

licitacao@corensc.gov.br  deverão conter no campo “assunto” e no descritivo, a identificação 

do referido certame (Exemplo: “Pedido de esclarecimento sobre o Pregão Eletrônico n.º 

017/2019). 

17.6 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão encaminhadas via e-

mail às pessoas autoras e disponibilizadas no Sistema Eletrônico para os interessados. 

17.7 Serão consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo do seu 

recebimento no Coren/SC. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 Este Edital estará à disposição dos interessados nos locais indicados no preâmbulo. 

18.2 Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 

observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo 

e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

18.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

18.4 À Presidente do Coren/SC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

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

inconveniente diante de fato superveniente e em face de razões de interesse público, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

18.4.1 A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

mailto:licitacao@corensc.gov.br
mailto:licitacao@corensc.gov.br
mailto:licitacao@corensc.gov.br
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18.4.2 As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser 

ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

18.5 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase da 

Licitação, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter 

sido apresentados para fins de classificação e/ou habilitação. 

18.6 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  

18.7 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, 

eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

18.8 As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Coren/SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.9 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 

18.10 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro. 

18.11 O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

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

sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

18.12 As normas que disciplinam este Pregão 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. 

18.13 A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à  contratação da 

Licitante vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O compromisso de fornecimento 

só estará caracterizado mediante o ajuste do respectivo Instrumento Contratual. 

18.14 A apresentação da proposta de Licitação fará prova de que a Licitante: 

18.14.1 Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus Anexos, que os 

comparou entre si e obteve do Coren/SC as informações necessárias, antes de 

apresentá-la; 

18.14.2 Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do objeto; 

18.14.3 Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma 

proposta totalmente satisfatória. 

18.15 Face à natureza de entidade autárquica federal do Coren/SC, a Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Santa Catarina – Subseção de Florianópolis, é o foro competente para dirimir 

eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 

18.16 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  
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18.16.1 Anexo I – Termo de Referência; 

18.16.2 Anexo II – Minuta do Contrato; 

18.16.3 Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 

 
 
 
 

Florianópolis/SC, 11 de outubro de 2019. 
 

 
 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC 

Presidente Helga Regina Bresciani 
 
 
 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021.926208/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2019 

1. REQUISITOS GERAIS 

1.1  Solução de Data Center 

 

1.1.1  Todos os produtos ofertados deverão pertencer à linha corporativa do fabricante, não 

sendo aceito produtos destinados ao uso doméstico; 

 

1.1.2  Todos os itens deste Lote deverão ser do mesmo fabricante para garantir a integração 

entre as soluções; 

 

1.1.3 Os equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeiro uso, fazer parte do catálogo de 

produtos comercializados pelo fabricante. Não serão aceitos equipamentos ou 

componentes que tenham sido descontinuados pelo fabricante ou que estejam listados 

para descontinuidade futura (end-of-life) na data da análise das propostas; 

 

1.1.4  Todos os softwares deverão ser fornecidos em sua versão mais atual do fabricante, 

devendo constar na proposta comercial o seu PART NUMBER para efeito de 

comprovação; 

 

1.1.5  Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em 

regime de OEM, não sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: 

memórias, disco rígido, unidades óptica) de terceiros que venha a ocasionar perda parcial 

ou total da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia. 

Além disso, não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original 

de fábrica para adequação do equipamento às configurações solicitadas neste edital; 

 

1.1.6 É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os 

equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do 

fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem seja 

exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de 

especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da 

internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição 

das especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará na 

desclassificação da empresa proponente; 

 

1.1.7 Sob pena de desclassificação, a proposta cadastrada deverá possuir todas as reais 

características do(s) equipamento(s) ofertado(s), assim como informar marca e modelo do 

equipamento. O simples fato de “COPIAR” e “COLAR” o descritivo contido no edital não 

será caracterizado como descritivo da proposta; 
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1.1.8 Sob pena de desclassificação, a proposta cadastrada deverá possuir todas as reais 

características do(s) equipamento(s) ofertado(s), assim como informar marca e modelo do 

equipamento. O simples fato de “COPIAR” e “COLAR” o descritivo contido no edital não 

será caracterizado como descritivo da proposta; 

 

1.1.9  Todos equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro 

artifício que impossibilite abertura dos mesmos quando necessária a realização de 

intervenções técnicas, atualizações tecnológicas em outros por parte do setor competente 

da Contratante; 

 

1.1.10Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os 

objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone 

do emitente; 

 

1.1.11Comprovação de capacitação técnica na fase de envio de propostas de pelo menos os 

seguintes profissionais capacitados: - Apresentação do certificado de conclusão de pelo 

menos: um profissional PMI para gerência de projetos, e dois especialistas na solução 

escolhida:  um profissional especialista em switches e um profissional especialista na 

solução servidor/Storage no fabricante escolhido pela licitante; 

 

1.1.12Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital (links), manuais técnicos do 

usuário e preferencialmente contendo todas as informações sobre os produtos com as 

instruções para instalação, configuração, operação e administração, assim como o 

fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertando na Internet para 

consulta; 

 

1.1.13Todos processo do serviço realizado deverá ser demonstrado em relatórios com todos os 

seus detalhes da sua execução; 

 

1.1.14Todos os cabos necessários à conexão entre os componentes objetos deste termo de 

referência deverão acompanhar o produto; 

 

1.1.15Todos os Itens do Lote deverão ser fornecidos e configurados de forma que a solução final 

entregue esteja disponível para pleno funcionamento; 

 

1.1.16O Registro deste lote será realizado no valor global, todos os Itens deste lote serão 

registrados para um mesmo fornecedor, não será permitido jogo de planilha. 

 

1.2  Garantia e Suporte 

 

1.2.1  A Manutenção Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por semana, 

24 horas por dia, inclusive feriados. 

 

1.2.2   A Central de Atendimento da Assistência Técnica indicada pela CONTRATADA ou 

fabricante deverá estar disponível para a abertura de chamados técnicos de hardware e 

de software durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, inclusive feriados. 
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1.2.3  A Central de Atendimento deverá permitir discagem gratuita (0800) ou qualquer outro meio 

de acesso de disponibilidade imediata, sem ônus para a Contratante. 

 

1.2.4 Para problemas técnicos que não podem ser resolvidos rapidamente de forma remota, no 

julgamento da CONTRATADA, a mesma deverá enviar, em até 02 horas (considerando o 

atendimento 24x7), um técnico nas dependências da CONTRATANTE para fornecer 

suporte técnico aos produtos de hardware cobertos e devolvê-los à condição operacional. 

 

1.2.5  Em todas as atividades de assistência técnica ou suporte, os técnicos da Contratada 

deverão empregar a Língua Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na utilização 

de textos técnicos, que poderão estar redigidos em Língua Inglesa. 

 

1.2.6 A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar, sem custo para a Contratante, ferramenta 

própria, isto é, que tenha sido desenvolvida pelo fabricante do equipamento para 

recebimento dos eventos monitorados e para agilizar os atendimentos proativos e reativos 

necessários. 

 

1.2.7  A Contratada ou fabricante deverá monitorar eventos de Hardware 24 horas por dia 7 dias 

na semana com abertura de chamados para correção de problemas. Previamente deverá 

ser notificada a Contratante para liberação e acompanhamento do atendimento. 

 

1.2.8 A Contratada ou fabricante deverá comprovar que presta suporte com atividades 

registradas neste Termo/Especificação com o objetivo de garantir e validar o suporte a ser 

prestado. 

 

1.2.9  A Contratada ou fabricante deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a 

que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 

manutenção dos equipamentos ofertados. 

 

1.2.10  Todos os produtos contemplados neste item devem atender aos seguintes requisitos 

gerais, cabendo ao licitante prover: 

 

1.2.10.1 Garantia de 60 meses on-site 24x7 com tempo de resposta de 4 horas, contado 

a partir do registro do chamado de Hardware; 

 
1.2.10.2 Suporte para Software com janela de abertura de chamado 24 horas 7 dias na 

semana, com tempo de atendimento imediato para chamados críticos 

prestados por Analistas de Suporte Remoto. Todo chamado não deverá 

ultrapassar o prazo de 4 horas de resposta, contado a partir da solicitação feita 

pela CONTRATANTE; 

 
1.2.10.3 Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte 

de software ou de hardware. 
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1.2.11  Site na WEB (indicar endereço) com as seguintes funcionalidades: 

 
1.2.11.1 Registro e notificações automáticas de eventos dos equipamentos ofertados; 

 
1.2.11.2 Suporte on-line; 

 
1.2.11.3 Opção para personalização das informações de suporte técnico; 

 
1.2.11.4 Capacidade de organizar, compartilhar e monitorar os contratos e garantias 

vigentes; 

 
1.2.11.5 Criação de relatórios sob demanda; 

 
1.2.11.6 Adicionar parceiros ou equipes técnicas autorizadas para monitorar e suportar 

os equipamentos em contrato; 

 
1.2.11.7 Coletar automaticamente informações de configurações dos equipamentos sob 

contrato. 

 

1.2.12Serviço de Atendimento 24x7 através de linha telefônica 0800 do licitante (indicar na 

proposta) para abertura e gerenciamento de chamados técnicos e suporte de Software. 

 

1.2.13Monitoração contínua de hardware para os equipamentos contratados, com abertura 

automática de chamado, através de ferramenta própria de monitoração do hardware 

envolvido. 

2. SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO 

2.1. Descrição Geral 

2.1.1. Gabinete padrão rack com altura máxima de 01 RU (Rack Unit) com projeto tool-less, 

ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e 

instalação/desinstalação de placas de expansão; 

2.1.2. Suportar a instalação em rack padrão 19”, devendo acompanhar um kit de trilhos 

deslizantes com braço organizador de cabos do mesmo fabricante. Os trilhos deverão 

permitir o deslizamento do equipamento para facilitar sua manutenção; 

2.1.3. O gabinete deverá possuir a capacidade de instalação de pelo menos 04 (quatro) 

discos com conexão hot-plug e possuir um painel frontal que possua um sistema de 

travamento com chave para proteger os discos contra acesso não autorizado; 

2.1.4. Possuir botão na parte frontal para ligar/desligar o equipamento, podendo ser 

desativado pelo BIOS de forma a prevenir desligamentos acidentais; 
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2.1.5. Possuir LEDs ou display LCD na parte frontal para exibição do status de funcionamento 

do equipamento; 

2.1.6. Possuir ventiladores internos independentes e redundantes na configuração N+1, onde 

N é a quantidade mínima necessária para o funcionamento do servidor, para 

refrigeração forçada dos principais componentes do sistema, configurados em sua 

totalidade, com suporte a remoção e instalação com o servidor em operação (Hot-

Pluggable/Hot-Swappable). 

 

2.2. Fontes de Alimentação 

 
2.2.1. Fontes de Alimentação hot-plug redundantes, cada uma com potência de pelo menos 

500 W e eficiência energética de no mínimo 96% quando em carga de 50%, estando 

em conformidade com o padrão 80 Plus Titanium; 

2.2.2. As fontes de alimentação deverão trabalhar com uma tensão de entrada de 200~240 

VAC em uma frequência de 50/60 Hz e possuir comutação automática de tensão e 

frequência; 

2.2.3. A solução de alimentação deverá ser redundante por fontes internas, de tal forma que 

em caso de falha de um dos componentes da solução de alimentação, por defeito ou 

por falta de alimentação elétrica em um dos 2 (dois) circuitos, o equipamento continue a 

funcionar sem prejuízo das aplicações; 

2.2.4. Fornecer todos os cabos com plugue C13-C14. 

 

2.3. Placa-Mãe 

 
2.3.1. Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para 

o modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

2.3.2. Possuir pelo menos 02 (dois) soquetes para instalação de processadores destinados a 

servidores; 

2.3.3. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 16 MB de memória e suporte à 

resolução de vídeo de pelo menos 1.920 x 1.200 60 Hz e com 16 bits de cor; 

2.3.4. Possuir na parte frontal do equipamento pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 01 (uma) 

porta dedicada para gerenciamento local; 

2.3.5. Possuir na parte traseira do equipamento pelo menos 01 (uma) porta de vídeo VGA 

(DB-15), 02 (duas) portas USB 3.0; 

2.3.6. Possuir pelo menos 02 (dois) slots de expansão padrão PCI Express 3.0; 
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2.3.7. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior instalado de 

fábrica, destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves 

criptográficas em conformidade com as especificações do Trusted Computing Group. 

 

2.4. Bios e Segurança 

 
2.4.1. Possuir UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou BIOS (Basic Input Output 

System), devendo suportar integralmente compatibilidade e interoperabilidade com o 

servidor a ser fornecido sem qualquer perda de funcionalidade, principalmente quanto 

ao acesso e controle de funções remotamente com console KVM virtual e diagnóstico; 

2.4.2. Possuir firmware atualizável por software; 

2.4.3. Para a segurança do firmware, o sistema deve suportar o chip de gerenciamento 

remoto criando uma impressão digital no silício, impedindo que os servidores 

inicializem, a menos que o firmware corresponda à impressão digital; 

2.4.4. Possuir senha de proteção para evitar acessos de pessoas não autorizadas; 

2.4.5. Possuir um campo com o número de série do equipamento e um campo editável que 

permita inserir uma identificação customizada, como número de propriedade ou de 

serviço, e que possam ser consultados por software de gerenciamento; 

2.4.6. Realizar o boot através de dispositivo de armazenamento USB ou imagem em um 

servidor na rede. 

 

2.5. Sistema Operacional 

 
2.5.1. Deverá ser entregue em conjunto com o servidor o licenciamento do Windows Server 

Datacenter 2019 de acordo com a quantidade de cores do servidor; 

2.5.2. Deverão ser entregues 80 licenças de CAL (Client Access Licenses) por dispositivo na 

versão compatível com o sistema operacional do servidor; 

2.5.3. Deverão ser entregues 20 licenças de CAL (Client Access Licenses) de WRDS 

(Windows Remote Desktop Services) na versão compatível com o sistema operacional 

do servidor. 

 

2.6. Gerenciamento 

 
2.6.1. O software deve possuir dashboard para verificar rapidamente os recursos gerenciados 

para avaliar a integridade geral do data Center; 

2.6.2. Deverá fornecer um resumo visual resumido dos recursos que o usuário está autorizado 

a visualizar; 
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2.6.3. O mínimo do painel deve exibir um resumo de integridade dos seguintes itens: 

2.6.3.1. Perfis de servidor; 

2.6.3.2. Hardware do Servidor; 

2.6.3.3. Alertas de equipamentos; 

2.6.4. O software de gerenciamento de sistemas deve fornecer controle de acesso baseado 

em função; 

2.6.5. O gerenciamento remoto do sistema deverá suportar console remoto gráfico baseado 

em navegador, juntamente com o botão Virtual Power, inicialização remota usando USB 

/ CD / DVD. Deve ser capaz de oferecer atualização de software e patches de um 

cliente remoto usando mídia / imagem / pasta; 

2.6.6. Deverá suportar o limite de energia do servidor e o histórico de relatórios e deve ter 

suporte para autenticação; 

2.6.7. O servidor deve ter uma porta de gerenciamento remoto dedicada de 1 Gbps. A 

interface de gerenciamento remoto deve ter espaço de armazenamento destinado a ser 

usado como um repositório para firmware, drivers e componentes de software. Os 

componentes podem ser organizados para instalar conjuntos e podem ser usados para 

reverter / corrigir firmware defeituoso; 

2.6.8. O servidor deve suportar o gerenciamento sem agente usando a porta de 

gerenciamento remoto out-of-band; 

2.6.9. O servidor deve suportar o monitoramento e registrar as alterações no hardware do 

servidor e na configuração do sistema para diagnosticar problemas e fornecer resolução 

rápida quando ocorrer falhas no sistema; 

2.6.10. Deverá suportar aplicativos para acessar o servidor remotamente usando dispositivos 

portáteis populares baseados no Android ou no Apple IOS; 

2.6.11. O software de gerenciamento deve oferecer suporte à integração com software 

popular de gerenciamento de plataforma de virtualização, como o vCenter, e o SCVMM; 

2.6.12. Deve ajudar a fornecer notificação proativa de alertas de falha de componentes 

críticos, como CPU, memória e HDD; 

2.6.13. Deve fornecer um portal online que possa ser acessível de qualquer lugar. O portal 

deve fornecer acesso on-line ao produto, informações de suporte e informações para 

rastrear garantias, suporte a contratos e status. O Portal também deve fornecer um 

painel personalizado para monitorar a saúde do dispositivo, eventos de hardware, 

contrato e status de garantia. Deve fornecer um status visual de dispositivos individuais 

e grupos de dispositivos; 

2.6.14. Deve ajudar a identificar proativamente BIOS, drivers e agentes de Gerenciamento 

de Servidores desatualizados e ativar a atualização remota de componentes de 

software/firmware do sistema; 
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2.6.15. O software deve ser da mesma marca do fornecedor do servidor. 

 

2.7. Certificações 

 
2.7.1. O equipamento deverá ter qualidade certificada através de certificados emitidos pelo 

fabricante que deverá ser apresentado junto com a proposta comercial; 

2.7.2. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Windows Server 2016 (x64) ou posterior, comprovado através do Windows Server 

Catalog da Microsoft no endereço: https://www.windowsservercatalog.com/; 

2.7.3. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Red Hat Enterprise Linux 7.0 (x86 e x64) ou posterior, comprovado através do Certified 

Hardware da Red Hat no endereço: https://access.redhat.com/ecosystem/; 

2.7.4. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema de 

virtualização VMware ESXi 6.5 ou posterior, comprovado através do Compatibility Guide 

da VMware no endereço: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/; 

2.7.5. Certificação Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de 

equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a 

versão enterprise 11 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: 

http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp; 

2.7.6. Deverá seguir a norma de segurança para equipamentos de tecnologia da informação 

conforme descrita no padrão IEC-60950 ou equivalente; 

2.7.7. Deverá possuir eficiência no consumo de energia elétrica, resultando em economia de 

custos e redução das emissões associadas ao uso da eletricidade, conforme a 

qualificação Energy Star; 

2.7.8. O equipamento não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendação da diretiva 

europeia RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

 

2.8. Outros Requisitos 

 
2.8.1. O equipamento deverá ser entregue sem sistema operacional; 

2.8.2. O equipamento deverá ser fornecido com os componentes necessários para sua 

completa instalação e o perfeito funcionamento com todos os componentes instalados; 

2.8.3. Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do 

usuário escritos, de preferência, em língua portuguesa ou inglesa, contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, 

https://www.windowsservercatalog.com/
https://access.redhat.com/ecosystem/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
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operação e administração. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do 

modelo ofertando na Internet para consulta; 

2.8.4. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet 

para consulta, bem como disponibilizar na sua respectiva website, o download gratuito 

de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este 

equipamento. 

 

2.9. Processador 

 
2.9.1. Processador projetado para servidores com arquitetura x86, suporte a instruções de 64-

bits e da geração mais atual do fabricante; 

2.9.2. Possuir pelo menos 08 (oito) núcleos físicos que processem simultaneamente pelo 

menos 08 (oito) threads e memória cache L3 de pelo menos 11 MB; 

2.9.3. Controlador de memória integrado com suporte à DDR4 de no mínimo 2.400 MHz e 

com pelo menos 06 (seis) canais de memória; 

2.9.4. Deverá possuir um consumo médio de energia de 85 W; 

2.9.5. Recurso de virtualização de CPU e IO, suporte a AES para criptografia de dados e 

suporte à gerenciamento remoto; 

2.9.6. Deve possuir instruções de virtualização e suporte a virtualização de I/O. 

2.9.7. Fornecer processadores com tecnologia de semicondutor usada para fabricar um 

circuito integrado com tamanho máximo de 14 nm (quatorze nanômetros). 

2.9.8. Possuir pontuação mínima de desempenho de 11.600 pontos aferidos pelo site 

https://www.cpubenchmark.net; 

2.9.9. Deve possuir chipset do mesmo fabricante do processador ou do fabricante da placa 

mãe, sendo específico para servidores. 

 

2.10. Memória RAM 

 
2.10.1. Memórias RAM padrão DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load 

Reduced DIMM) com frequência de operação de 2.666 MHz ou superior; 

2.10.2. Capacidade de detecção e correção de erros (ECC) ou correção avançada de erros 

(Advanced ECC ou SDDC). 

2.10.3. Possuir tecnologia de banco de memória reserva (spare memory) ou tecnologia 

equivalente. 

2.10.4. O equipamento deverá vir com 128 GB (cento e vinte oito gigabytes) instalados de 

fábrica. 

 

https://www.cpubenchmark.net/
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2.11. Armazenamento 

 
2.11.1. Deve possuir Padrão SAS. 

2.11.2. Deve possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo 

servidor. 

2.11.3. Deve possuir pelo menos 2 GB (Dois Gigabytes) de cache em memória não-volátil. 

2.11.4. Deve possuir taxa de transferência mínima de 12 Gb/s (Gigabits por segundo). 

2.11.5. O equipamento deverá ser entregue com pelo menos 02 (dois) discos flash (SSD) 

idênticos com capacidade de 480 GB de armazenamento bruto; 

2.11.6. Cada disco deve ser de 2.5 polegadas SFF; 

2.11.7. Os discos ofertados deverão possuir conexão hot-plug, acompanhando todos os 

acessórios necessários para a devida instalação no equipamento (trilhos, backplanes e 

outros); 

 

2.12. Rede Ethernet 

 
2.12.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) 

com conexão RJ45; 

2.12.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de 

cargas e suportar jumbo frames; 

2.12.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

 

2.13. Rede iSCSI 1Gb 

 
2.13.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) 

com conexão RJ45; 

2.13.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de 

cargas e suportar jumbo frames; 

2.13.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

 

2.14. Certificações 

 
2.14.1. Deve possuir índice de desempenho SPECint_rate_base2017 Integer Rates de, no 

mínimo, 70, disponível para consulta no Standard Performance Evaluation Corporation 

(SPEC) através do endereço eletrônico www.spec.org; 

http://www.spec.org/
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2.14.2. Não serão aceitos modelos de equipamentos cuja performance não esteja auditada 

pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas 

de resultado de performance. 

3. SERVIÇOS 2U – BACKUP 

3.1. Descrição Geral 

3.1.1. Gabinete padrão rack com altura máxima de 02 RU (Rack Unit) com projeto tool-less, 

ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e 

instalação/desinstalação de placas de expansão; 

3.1.2. Suportar a instalação em rack padrão 19”, devendo acompanhar um kit de trilhos 

deslizantes com braço organizador de cabos do mesmo fabricante. Os trilhos deverão 

permitir o deslizamento do equipamento para facilitar sua manutenção; 

3.1.3. O gabinete deverá possuir a capacidade de instalação de pelo menos 12 (doze) discos 

com conexão hot-plug e possuir um painel frontal que possua um sistema de 

travamento com chave para proteger os discos contra acesso não autorizado; 

3.1.4. Possuir botão na parte frontal para ligar/desligar o equipamento, podendo ser 

desativado pelo BIOS de forma a prevenir desligamentos acidentais; 

3.1.5. Possuir LEDs ou display LCD na parte frontal para exibição do status de funcionamento 

do equipamento; 

3.1.6. Possuir ventiladores internos independentes e redundantes na configuração N+1, onde 

N é a quantidade mínima necessária para o funcionamento do servidor, para 

refrigeração forçada dos principais componentes do sistema, configurados em sua 

totalidade, com suporte a remoção e instalação com o servidor em operação (Hot-

Pluggable/Hot-Swappable). 

 

3.2. Fontes de Alimentação 

 
3.2.1. Fontes de Alimentação hot-plug redundantes, cada uma com potência de pelo menos 

500 W e eficiência energética de no mínimo 96% quando em carga de 50%, estando 

em conformidade com o padrão 80 Plus Titanium; 

3.2.2. As fontes de alimentação deverão trabalhar com uma tensão de entrada de 200~240 

VAC em uma frequência de 50/60 Hz e possuir comutação automática de tensão e 

frequência; 

3.2.3. A solução de alimentação deverá ser redundante por fontes internas, de tal forma que 

em caso de falha de um dos componentes da solução de alimentação, por defeito ou 
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por falta de alimentação elétrica em um dos 2 (dois) circuitos, o equipamento continue a 

funcionar sem prejuízo das aplicações; 

3.2.4. Fornecer todos os cabos com plugue C13-C14. 

 

3.3. Placa-Mãe 

 
3.3.1. Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para 

o modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

3.3.2. Possuir pelo menos 02 (dois) soquetes para instalação de processadores destinados a 

servidores; 

3.3.3. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 16 MB de memória e suporte à 

resolução de vídeo de pelo menos 1.920 x 1.200 60 Hz e com 16 bits de cor; 

3.3.4. Possuir na parte frontal do equipamento pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 01 (uma) 

porta dedicada para gerenciamento local; 

3.3.5. Possuir na parte traseira do equipamento pelo menos 01 (uma) porta de vídeo VGA 

(DB-15), 02 (duas) portas USB 3.0; 

3.3.6. Possuir pelo menos 02 (dois) slots de expansão padrão PCI Express 3.0; 

3.3.7. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior instalado de 

fábrica, destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves 

criptográficas em conformidade com as especificações do Trusted Computing Group. 

 

3.4. Bios e Segurança 

 
3.4.1. Possuir UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou BIOS (Basic Input Output 

System), devendo suportar integralmente compatibilidade e interoperabilidade com o 

servidor a ser fornecido sem qualquer perda de funcionalidade, principalmente quanto 

ao acesso e controle de funções remotamente com console KVM virtual e diagnóstico; 

3.4.2. Possuir firmware atualizável por software; 

3.4.3. Para a segurança do firmware, o sistema deve suportar o chip de gerenciamento 

remoto criando uma impressão digital no silício, impedindo que os servidores 

inicializem, a menos que o firmware corresponda à impressão digital; 

3.4.4. Possuir senha de proteção para evitar acessos de pessoas não autorizadas; 

3.4.5. Possuir um campo com o número de série do equipamento e um campo editável que 

permita inserir uma identificação customizada, como número de propriedade ou de 

serviço, e que possam ser consultados por software de gerenciamento; 

3.4.6. Realizar o boot através de dispositivo de armazenamento USB ou imagem em um 

servidor na rede. 
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3.5. Sistema Operacional 

 
3.5.1. Deverá ser entregue em conjunto com o servidor o licenciamento do Windows Server 

Standard 2019 de acordo com a quantidade de cores do servidor; 

 

3.6. Gerenciamento 

 
3.6.1. O software deve possuir dashboard para verificar rapidamente os recursos gerenciados 

para avaliar a integridade geral do data Center; 

3.6.2. Deverá fornecer um resumo visual resumido dos recursos que o usuário está autorizado 

a visualizar; 

3.6.3. O mínimo do painel deve exibir um resumo de integridade dos seguintes itens: 

3.6.3.1. Perfis de servidor; 

3.6.3.2. Hardware do Servidor; 

3.6.3.3. Alertas de equipamentos. 

3.6.4. O software de gerenciamento de sistemas deve fornecer controle de acesso baseado 

em função; 

3.6.5. O gerenciamento remoto do sistema deverá suportar console remoto gráfico baseado 

em navegador, juntamente com o botão Virtual Power, inicialização remota usando USB 

/ CD / DVD. Deve ser capaz de oferecer atualização de software e patches de um 

cliente remoto usando mídia / imagem / pasta; 

3.6.6. Deverá suportar o limite de energia do servidor e o histórico de relatórios e deve ter 

suporte para autenticação; 

3.6.7. O servidor deve ter uma porta de gerenciamento remoto dedicada de 1 Gbps; 

3.6.8. A interface de gerenciamento remoto deve ter espaço de armazenamento destinado a 

ser usado como um repositório para firmware, drivers e componentes de software. Os 

componentes podem ser organizados para instalar conjuntos e podem ser usados para 

reverter / corrigir firmware defeituoso; 

3.6.9. O servidor deve suportar o gerenciamento sem agente usando a porta de 

gerenciamento remoto out-of-band; 

3.6.10. O servidor deve suportar o monitoramento e registrar as alterações no hardware do 

servidor e na configuração do sistema para diagnosticar problemas e fornecer resolução 

rápida quando ocorrer falhas no sistema; 

3.6.11. Deverá suportar aplicativos para acessar o servidor remotamente usando dispositivos 

portáteis populares baseados no Android ou no Apple IOS; 
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3.6.12. O software de gerenciamento deve oferecer suporte à integração com software 

popular de gerenciamento de plataforma de virtualização, como o vCenter, e o SCVMM; 

3.6.13. Deve ajudar a fornecer notificação proativa de alertas de falha de componentes 

críticos, como CPU, memória e HDD; 

3.6.14. Deve fornecer um portal online que possa ser acessível de qualquer lugar. O portal 

deve fornecer acesso on-line ao produto, informações de suporte e informações para 

rastrear garantias, suporte a contratos e status. O Portal também deve fornecer um 

painel personalizado para monitorar a saúde do dispositivo, eventos de hardware, 

contrato e status de garantia. Deve fornecer um status visual de dispositivos individuais 

e grupos de dispositivos; 

3.6.15. Deve ajudar a identificar proativamente BIOS, drivers e agentes de Gerenciamento 

de Servidores desatualizados e ativar a atualização remota de componentes de 

software/firmware do sistema; 

3.6.16. O software deve ser da mesma marca do fornecedor do servidor. 

 

3.7. Certificações 

 
3.7.1. O equipamento deverá ter qualidade certificada através de certificados emitidos pelo 

fabricante que deverá ser apresentado junto com a proposta comercial; 

3.7.2. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Windows Server 2016 (x64) ou posterior, comprovado através do Windows Server 

Catalog da Microsoft no endereço: https://www.windowsservercatalog.com/; 

3.7.3. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Red Hat Enterprise Linux 7.0 (x86 e x64) ou posterior, comprovado através do Certified 

Hardware da Red Hat no endereço: https://access.redhat.com/ecosystem/; 

3.7.4. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema de 

virtualização VMware ESXi 6.5 ou posterior, comprovado através do Compatibility Guide 

da VMware no endereço: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/; 

3.7.5. Certificação Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de 

equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a 

versão enterprise 11 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: 

http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp; 

3.7.6. Deverá seguir a norma de segurança para equipamentos de tecnologia da informação 

conforme descrita no padrão IEC-60950 ou equivalente; 

3.7.7. Deverá possuir eficiência no consumo de energia elétrica, resultando em economia de 

custos e redução das emissões associadas ao uso da eletricidade, conforme a 

qualificação Energy Star; 

https://www.windowsservercatalog.com/
https://access.redhat.com/ecosystem/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
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3.7.8. O equipamento não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendação da diretiva 

europeia RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

 

3.8. Outros Requisitos 

 
3.8.1. O equipamento deverá ser fornecido com os componentes necessários para sua 

completa instalação e o perfeito funcionamento com todos os componentes instalados; 

3.8.2. Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do 

usuário escritos, de preferência, em língua portuguesa ou inglesa, contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, 

operação e administração. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do 

modelo ofertando na Internet para consulta; 

3.8.3. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet 

para consulta, bem como disponibilizar na sua respectiva website, o download gratuito 

de todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este 

equipamento. 

 

3.9. Processador 

 
3.9.1. Processador projetado para servidores com arquitetura x86, suporte a instruções de 64-

bits e da geração mais atual do fabricante; 

3.9.2. Possuir pelo menos 08 (oito) núcleos físicos que processem simultaneamente pelo 

menos 08 (oito) threads e memória cache L3 de pelo menos 11 MB; 

3.9.3. Controlador de memória integrado com suporte à DDR4 de no mínimo 2.133 MHz e 

com pelo menos 06 (seis) canais de memória; 

3.9.4. Deverá possuir um consumo médio de energia de 85 W; 

3.9.5. Recurso de virtualização de CPU e IO, suporte a AES para criptografia de dados e 

suporte à gerenciamento remoto; 

3.9.6. Deve possuir instruções de virtualização e suporte a virtualização de I/O; 

3.9.7. Fornecer processadores com tecnologia de semicondutor usada para fabricar um 

circuito integrado com tamanho máximo de 14 nm (quatorze nanômetros); 

3.9.8. Possuir pontuação mínima de desempenho de 6.800 pontos aferidos pelo site 

https://www.cpubenchmark.net; 

3.9.9. Deve possuir chipset do mesmo fabricante do processador ou do fabricante da placa 

mãe, sendo específico para servidores. 

https://www.cpubenchmark.net/
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3.9.10. O equipamento deverá vir equipado com pelo menos 01 (um) processador com as 

características descritas anteriormente. 

 

3.10. Memória RAM 

 
3.10.1. Memórias RAM padrão DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load 

Reduced DIMM) com frequência de operação de 2.666 MHz ou superior; 

3.10.2. Capacidade de detecção e correção de erros (ECC) ou correção avançada de erros 

(Advanced ECC ou SDDC). 

3.10.3. Possuir tecnologia de banco de memória reserva (spare memory) ou tecnologia 

equivalente; 

3.10.4. O equipamento deverá vir com 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) instalados de 

fábrica e provisionados por módulos iguais de pelo menos de 16 GB. 

 

3.11. Armazenamento 

 
3.11.1. Deve possuir Padrão SAS; 

3.11.2. Deve possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo 

servidor; 

3.11.3. Deve possuir pelo menos 2 GB (dois Gigabytes) de cache em memória não-volátil; 

3.11.4. Deve possuir taxa de transferência mínima de 12 Gb/s (Gigabits por segundo); 

3.11.5. O equipamento deverá ser entregue com pelo menos 06 (seis) discos mecânicos 

(HDD) idênticos com capacidade de 8 TB de armazenamento bruto e velocidade de 

rotação de 7.200 RPM; 

3.11.6. O equipamento deverá ser entregue com pelo menos 02 (dois) discos flash (SSD) 

idênticos com capacidade de 480 GB de armazenamento bruto; 

3.11.7. Os discos ofertados deverão possuir conexão hot-plug, acompanhando todos os 

acessórios necessários para a devida instalação no equipamento (trilhos, backplanes e 

outros); 

3.11.8. Caso o equipamento ofertado não atenda as exigências de volumetria solicitadas, 

então deverá ser incluído um storage do mesmo fabricante que seja instalável em rack 

19” (com seu kit de instalação incluso), possua as mesmas condições de garantia do 

equipamento ofertado e que acompanhe todos os componentes necessários para a 

perfeita integração e funcionamento da solução como um todo. 

 

3.12. Rede Ethernet 
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3.12.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) 

com conexão RJ45; 

3.12.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de 

cargas e suportar jumbo frames; 

3.12.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

 

3.13. Rede iSCSI 1Gb 

 
3.13.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) 

com conexão RJ45; 

3.13.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de 

cargas e suportar jumbo frames; 

3.13.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

 

3.14. Certificações 

 
3.14.1. Deve possuir índice de desempenho SPECint_rate_base2017 Integer Rates de, no 

mínimo, 45, disponível para consulta no Standard Performance Evaluation Corporation 

(SPEC) através do endereço eletrônico www.spec.org; 

3.14.2. Não serão aceitos modelos de equipamentos cuja performance não esteja auditada 

pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas 

de resultado de performance. 

4. STORAGE iSCSI 

4.1. Características Mínimas 

4.1.1. Storage modular externo tipo ISCSI; 

4.1.2. Capacidade bruta de armazenamento instalada de 28.8TB (terabytes) brutos divididos 

em no máximo 16 discos SAS (Serial Attached Scsi) com capacidade individual de 

1,8TB (terabytes), operando no mínimo a 12 Gbps (Gigabits Por Segundo) com 

rotação mínima de 10.000 RPM; 

4.1.2.1. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco, 

considerar 1(um) gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de bytes) e 1(um) 

Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes. 

4.1.3. Deve contemplar a configuração de pelo menos 1 dos discos solicitados ou área 

equivalente como hot-spare; 

http://www.spec.org/
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4.1.4. O Storage deve possuir a capacidade de até 96 discos SFF (Small Form Factor) ou 

48 discos LFF (Large Form Factor); 

4.1.5. Possibilidade de expansão de 100% em discos idênticos aos solicitados, através da 

adição dos mesmos e a correspondente adição de módulos de discos (gavetas), sem 

alteração das controladoras ou acréscimo de canais de back-end; 

4.1.6. Uma controladora (storage processor); 

4.1.7. Memória interna total de 12(doze) gigabytes brutos com proteção do conteúdo por 

bateria pelo menos por 24 horas sem energia ou por técnica de destage; 

4.1.8. No mínimo 4 (quatro) interfaces externas de conexão iSCSI 1 Gb; 

4.1.9. Deve implementar os seguintes níveis de RAID: 0,1, 5, 6, 10; 

4.1.10. Capacidade para implementar no mínimo 512 LUNS; 

4.1.11. Deve permitir segurança de acesso as LUNS via WWN (lun "masking"); 

4.1.12. Deve permitir de criação, exclusão e redirecionamento do tamanho de LUNS através 

de ferramentas gráficas operadas pelo cliente, sem necessidade de intervenção do 

fornecedor ou fabricante e sem causar interrupção no atendimento aos servidores 

conectados; 

4.1.13. Ventiladores e fontes de alimentação redundantes e hot-swap; 

4.1.14. Possuir capacidade para a detecção de falhas, abrangendo auto monitoração e 

geração de logs realizando acionando automaticamente o fabricante ou a empresa 

responsável pela manutenção; 

4.1.15. Softwares incluídos para configuração, gerenciamento, monitoração, assinalamento, 

agrupamento e segurança dos volumes e arrays de discos compatível com Windows 

2012 ou superior e licenciado para a capacidade máxima do equipamento; 

4.1.16. Deverá possuir suporte às novas versões do Windows Server 2019; 

4.1.17. O equipamento deve ser novo, sem uso, e estar na linha atual de produção do 

fabricante; 

4.1.18. Gabinetes para montagem em rack padrão de 19 polegadas, devendo ser entregues 

com o ferramental (kit) para a sua instalação; 

4.1.19. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) softwares(s) acima descritos, 

sua instalação física e logica, sua ativação, configuração e testes para garantir o 

pleno funcionamento de toda solução. Não faz parte do escopo a configuração dos 

hosts (servidores); 

4.1.20. A solução ofertada deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA 

(Storage Networking Industry Association) e possuir interface de gerenciamento nos 

padrões SMI-S (Storage Management Initiative Specification) para gerenciamento do 

ambiente de virtualização de volumes de disco através de ferramentas de gerência de 

storage que utilizem este padrão; 
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4.1.21. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s) 

equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, e 

participante do SNIA na qualidade de membro; 

4.1.21.1. SNIA = Storage Networking Industry Association (http://www.snia.org/home) 

entidade sem fins lucrativos com mais de 400 membros, entre fornecedores e 

consumidores, cuja finalidade e orientar a evolução de padrões e tecnologias 

para armazenamento de dados (storage). 

4.1.22. Deverá constar, obrigatoriamente, na proposta comercial: 

4.1.22.1. A indicação do fabricante (marca) e o modelo de todos os produtos ofertados. 

Deverá ser possível a conferência das características de todos os 

equipamentos através dos canais de comercialização do fabricante (site, folder, 

manuais, etc.); 

4.1.22.2. Documento totalmente preenchido, indicando a referência bibliográfica – 

através de sites, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de 

comprovação, contendo a página e demais indicações para a fácil localização 

das informações relevantes ao processo. A Matriz de Qualificação será usada 

pela equipe técnica do Contratante para homologação do equipamento na 

ocasião do certame. 

 

4.2. Garantia e Suporte 

 
4.2.1. A Manutenção Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por 

semana, 24 horas por dia, inclusive feriados; 

4.2.2. A Central de Atendimento da Assistência Técnica indicada pela CONTRATADA ou 

fabricante deverá estar disponível para a abertura de chamados técnicos de hardware 

e de software durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, inclusive feriados; 

4.2.3. A Central de Atendimento deverá permitir discagem gratuita (0800) ou qualquer outro 

meio de acesso de disponibilidade imediata, sem ônus para a CONTRATANTE; 

4.2.4. Para problemas técnicos que não podem ser resolvidos rapidamente de forma 

remota, no julgamento da CONTRATADA, a mesma deverá enviar, em até 02 horas 

(considerando o atendimento 24x7), um técnico nas dependências da 

CONTRATANTE para fornecer suporte técnico aos produtos de hardware cobertos e 

devolvê-los à condição operacional; 

4.2.5. Em todas as atividades de assistência técnica ou suporte, os técnicos da Contratada 

deverão empregar a Língua Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na 

utilização de textos técnicos, que poderão estar redigidos em Língua Inglesa; 

http://www.snia.org/home
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4.2.6. A CONTRATADA ou fabricante deverá disponibilizar, sem custo para a 

CONTRATANTE, ferramenta própria, isto é, que tenha sido desenvolvida pelo 

fabricante do equipamento para recebimento dos eventos monitorados e para agilizar 

os atendimentos proativos e reativos necessários; 

4.2.7. A CONTRATADA ou fabricante deverá monitorar eventos de Hardware 24 horas por 

dia 7 dias na semana com abertura de chamados para correção de problemas. 

Previamente deverá ser notificada a CONTRATANTE para liberação e 

acompanhamento do atendimento; 

4.2.8. A CONTRATADA ou fabricante deverá comprovar que presta suporte com atividades 

registradas neste Termo/Especificação com o objetivo de garantir e validar o suporte 

a ser prestado; 

4.2.9. A CONTRATADA ou fabricante deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das 

informações a que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de 

instalação e manutenção dos equipamentos ofertados; 

4.2.10. Todos os produtos contemplados neste item devem atender aos seguintes requisitos 

gerais, cabendo ao licitante prover: 

4.2.10.1. Garantia de 60 meses on-site 24x7 com tempo de resposta de 4 horas, contado 

a partir do registro do chamado de Hardware; 

4.2.10.2. Suporte para Software com janela de abertura de chamado 24 horas 7 dias na 

semana, com tempo de atendimento imediato para chamados críticos 

prestados por Analistas de Suporte Remoto. Todo chamado não deverá 

ultrapassar o prazo de 4 horas de resposta, contado a partir da solicitação feita 

pela CONTRATANTE; 

4.2.10.3. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte 

de software ou de hardware. 

4.2.11. Site na WEB (indicar endereço) com as seguintes funcionalidades: 

4.2.11.1. Registro e notificações automáticas de eventos dos equipamentos ofertados; 

4.2.11.2. Suporte on-line; 

4.2.11.3. Opção para personalização das informações de suporte técnico; 

4.2.11.4. Capacidade de organizar, compartilhar e monitorar os contratos e garantias 

vigentes; 

4.2.11.5. Criação de relatórios sob demanda; 

4.2.11.6. Adicionar parceiros ou equipes técnicas autorizadas para monitorar e suportar 

os equipamentos em contrato; 

4.2.11.7. Coletar automaticamente informações de configurações dos equipamentos sob 

contrato; 
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4.2.12. Serviço de Atendimento 24x7 através de linha telefônica 0800 do licitante (indicar na 

proposta) para abertura e gerenciamento de chamados técnicos e suporte de 

Software; 

4.2.13. Monitoração contínua de hardware para os equipamentos contratados, com abertura 

automática de chamado, através de ferramenta própria de monitoração do hardware 

envolvido. 

5. SWITCH ACESO 24 PORTAS -iSCSI 

5.1. Características Gerais 

5.1.1. Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BASE-T; 

5.1.2. Deve possuir 4 (quatro) portas 10Gbps SFP+; 

5.1.3. Montagem em rack de telecomunicações de 19” (48,26 cm) padrão EIA/TIA; 

5.1.4. Deve possuir capacidade de encaminhamento de, no mínimo, 95 (noventa e cinco) 

Mpps; 

5.1.5. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) 

Gbps; 

5.1.6. Deve implementar IEEE 802.3az para as portas 10/100/1000; 

5.1.7. Deve possuir uma interface de console USB; 

5.1.8. Deve suportar agregação com suporte a até 8 portas por grupo; 

5.1.9. Deve possuir 16.000 endereços MAC; 

5.1.10. Deve possuir latência máxima de 1.8 μs, em interfaces 10G, considerando pacotes de 

64 bytes; 

5.1.11. Deve possuir CLI (Commando Line Interface) completa, que possa ser acessada 

através de SSHv2; 

5.1.12. Deve possuir, no mínimo, 12 (doze) MB de buffer de pacotes; 

 

5.2. Funcionalidades de Camada 2 

 
5.2.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; 

5.2.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas de uplink; 

5.2.3. Deve implementar 512 VLANs simultaneamente; 

5.2.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); 

5.2.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

5.2.6. Deve implementar LLDP-MED; 

5.2.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

5.2.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s). 
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5.3. Funcionalidades de Camada 3 

 
5.3.1. Deve implementar roteamento estático; 

5.3.2. Deve implementar RIP v1 e v2; 

5.3.3. Deve implementar RIPng; 

5.3.4. Deve implementar servidor DHCP; 

5.3.5. Deve suportar no mínimo 2.000 rotas IPv4 e 1000 rotas IPv6; 

5.3.6. Deve implementar no mínimo 256 rotas estáticas; 

5.3.7. Deve implementar DHCP protection; 

5.3.8. Deve implementar DHCP relay; 

5.3.9. Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour. 

 

5.4. QOS 

 
5.4.1. Deve implementar controle de broadcast; 

5.4.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

5.4.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

5.4.4. Deve implementar IEEE 802.1p com classificação e priorização de tráfego em até oito 

filas de prioridade; 

5.4.5. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) ou algoritmo 

semelhante para enfileiramento de pacotes; 

5.4.6. Deve implementar rate limiting por porta; 

5.4.7. Deve suportar espelhamento de portas; 

 

5.5. Segurança 

 
5.5.1. Deve suportar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port 

Based Network Access Control); 

5.5.2. Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta; 

5.5.3. Deve suportar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 

usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan); 

5.5.4. Deve suportar accounting das conexões IEEE 802.1x; 

5.5.5. Deve permitir associar a todo usuário autenticado um perfil de usuário, o qual, é 

possível determinar os privilégios dos usuários na rede para cada perfil; 

5.5.6. Deve permitir a criação de, no mínimo, 30 (trinta) perfis de usuário; 

5.5.7. Deve implementar TACACS+, não serão aceitos protocolos similares; 
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5.5.8. Deve implementar listas de controle de acesso utilizando endereço IP de origem e 

destino; 

5.5.9. Deve suportar assinalamento de ACLs através de um servidor RADIUS; 

5.5.10. Deve implementar mecanismo de proteção de DHCP, bloqueando pacotes de 

servidores DHCP não autorizados. 

 

5.6. Gerenciamento 

 
5.6.1. Deve implementar NTP com autenticação MD5; 

5.6.2. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

5.6.3. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

5.6.4. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um comando ou grupo 

de comandos em um dia e horário específicos; 

5.6.5. Deve implementar sFlow (IPv4 e IPv6) ou Netflow; 

5.6.6. Deve possuir interface web para configuração; 

5.6.7. Deve implementar TR-69 (CPE WAN Management Protocol); 

5.6.8. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers ópticos; 

5.6.9. Deve implementar Syslog sobre TLS; 

5.6.10. Deve implementar SFTP; 

5.6.11. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

5.6.12. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de MACs; 

5.6.13. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de 

telefones IP; 

5.6.14. Deve suportar mecanismo de automação através de REST/JSON API; 

5.6.15. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue conectado ao switch, 

quando este for detectado por solução de WLAN do mesmo fabricante; 

5.6.16. Deve implementar a configuração automática de Access Point wireless do mesmo 

fabricante quando conectado ao switch. Devem ser suportados os seguintes 

parâmetros para a configuração automática: VLAN, CoS, largura de banda máxima, 

potência PoE e prioridade PoE. 

 

5.7. Licenciamento 

 
5.7.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o 

equipamento; 

5.7.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o 

funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento. 
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5.8. Garantia 

 
5.8.1. A garantia do equipamento deverá ser do FABRICANTE e devidamente declarada 

através de carta, atendendo o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão 

da nota fiscal; 

5.8.2. O acionamento da garantia será através de telefone 0800 do FABRICANTE, com 

capacidade de atendimento em regime de 8 (oito) horas por 5 (cinco) dias da 

semana. Tais serviços devem incluir a troca de hardware e atualizações de softwares 

caso apresentem alguma disfunção que afete o desempenho dos produtos fornecido. 

6. SWITCH ACESSO 24 PORTAS EMPILHÁVEL – CORE 

6.1. Características Gerais 

6.1.1. Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BASE-T; 

6.1.2. Deve possuir 4 (quatro) portas 10Gbps SFP+; 

6.1.3. Montagem em rack de telecomunicações de 19” (48,26 cm) padrão EIA/TIA; 

6.1.4. Deve possuir capacidade de encaminhamento de, no mínimo, 95 (noventa e cinco) 

Mpps; 

6.1.5. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) 

Gbps; 

6.1.6. Deve implementar IEEE 802.3az para as portas 10/100/1000; 

6.1.7. Deve possuir uma interface de console USB; 

6.1.8. Deve suportar empilhamento de até 8 (oito) switches; 

6.1.9. Deve suportar empilhamento em anel para garantir que, na eventual falha de um link, 

a pilha continue funcionando. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de 

um único endereço IP; 

6.1.10. Deve vir acompanhado de cabo de empilhamento com comprimento de, no mínimo, 1 

(um) metro; 

6.1.11. Deve suportar a agregação de links entre diferentes membros da pilha; 

6.1.12. Deve suportar agregação com suporte a até 8 portas por grupo; 

6.1.13. Deve possuir 32.000 endereços MAC; 

6.1.14. Deve possuir latência máxima de 1.8 μs, em interfaces 10G, considerando pacotes de 

64 bytes; 

6.1.15. Deve possuir CLI (Commando Line Interface) completa, que possa ser acessada 

através de SSHv2; 

6.1.16. Deve possuir, no mínimo, 12 (doze) MB de buffer de pacotes; 
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6.2. Funcionalidades de Camada 2 

 
6.2.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; 

6.2.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas de uplink; 

6.2.3. Deve implementar 2.000 VLANs simultaneamente; 

6.2.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); 

6.2.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

6.2.6. Deve implementar LLDP-MED; 

6.2.7. Deve implementar Q-in-Q (IEEE 802.1ad); 

6.2.8. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

6.2.9. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

6.2.10. Deve implementar túneis VxLAN (VTEP); 

 

6.3. Funcionalidades de Camada 3 

 
6.3.1. Deve implementar roteamento estático; 

6.3.2. Deve implementar RIP v1 e v2; 

6.3.3. Deve implementar RIPng; 

6.3.4. Deve implementar OSPF; 

6.3.5. Deve implementar OSPFv3; 

6.3.6. Deve implementar Policy-based Routing; 

6.3.7. Deve implementar VRRP; 

6.3.8. Deve implementar VRRPv3; 

6.3.9. Deve implementar servidor DHCP; 

6.3.10. Deve suportar no mínimo 2.000 rotas IPv4 e 1000 rotas IPv6; 

6.3.11. Deve implementar no mínimo 256 rotas estáticas; 

6.3.12. Deve implementar DHCP protection; 

6.3.13. Deve implementar DHCP relay; 

6.3.14. Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour; 

 

6.4. Multicast 

 
6.4.1. Deve implementar PIM-SM; 

6.4.2. Deve implementar PIM-DM; 

 

6.5. Software Defined Networking 
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6.5.1. Deve implementar OpenFlow 1.3 ou superior; 

6.5.2. Deve implementar a separação lógica do tráfego sem suporte a OpenFlow do tráfego 

com suporte a OpenFlow através de instâncias. O tráfego OpenFlow não pode 

influenciar ou degradar os demais tipos de tráfego do equipamento; 

6.5.3. Cada instância OpenFlow configurada no equipamento deve suportar, pelo menos, a 

configuração de 3 controladores SDN; 

6.5.4. As instâncias de OpenFlow devem suportar a associação de múltiplas VLANs; 

6.5.5. Deve implementar OpenFlow TCP Flags and L4 port ranges custom matches; 

6.5.6. Deve suportar o estabelecimento de túneis GRE com uma controladora OpenFlow; 

6.5.7. Deve suportar 16.000 regras openflow; 

6.5.8. Deve possuir interface REST API; 

6.5.9. Deve suportar configurações via JSON/REST API com, no mínimo, os seguintes 

métodos: GET, POST, PUT e DELETE; 

6.5.10. Deve suportar a criação de VLANs no equipamento através de REST; 

6.5.11. Deve implementar Service insertion. 

 

6.6. QOS 

 
6.6.1. Deve implementar controle de broadcast; 

6.6.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

6.6.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

6.6.4. Deve implementar IEEE 802.1p com classificação e priorização de tráfego em até oito 

filas de prioridade; 

6.6.5. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) ou algoritmo 

semelhante para enfileiramento de pacotes; 

6.6.6. Deve implementar rate limiting por porta; 

6.6.7. Deve suportar espelhamento de portas; 

 

6.7. Segurança 

 
6.7.1. Deve suportar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port 

Based Network Access Control); 

6.7.2. Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta; 

6.7.3. Deve suportar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 

usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan); 

6.7.4. Deve suportar accounting das conexões IEEE 802.1x; 
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6.7.5. Deve permitir associar a todo usuário autenticado um perfil de usuário, o qual, é 

possível determinar os privilégios dos usuários na rede para cada perfil; 

6.7.6. Deve permitir a criação de, no mínimo, 30 (trinta) perfis de usuário; 

6.7.7. Deve implementar TACACS+, não serão aceitos protocolos similares; 

6.7.8. Deve implementar listas de controle de acesso utilizando endereço IP de origem e 

destino; 

6.7.9. Deve suportar assinalamento de ACLs através de um servidor RADIUS; 

6.7.10. Deve implementar mecanismo de proteção de DHCP, bloqueando pacotes de 

servidores DHCP não autorizados. 

 

6.8. Gerenciamento 

 
6.8.1. Deve implementar NTP com autenticação MD5; 

6.8.2. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

6.8.3. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

6.8.4. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um comando ou grupo 

de comandos em um dia e horário específicos; 

6.8.5. Deve implementar sFlow (IPv4 e IPv6) ou Netflow; 

6.8.6. Deve possuir interface web para configuração; 

6.8.7. Deve implementar TR-69 (CPE WAN Management Protocol); 

6.8.8. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers ópticos; 

6.8.9. Deve implementar Syslog sobre TLS; 

6.8.10. Deve implementar SFTP; 

6.8.11. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

6.8.12. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de MACs; 

6.8.13. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de 

telefones IP; 

6.8.14. Deve suportar mecanismo de automação através de REST/JSON API; 

6.8.15. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue conectado ao switch, 

quando este for detectado por solução de WLAN do mesmo fabricante; 

6.8.16. Deve implementar a configuração automática de Access Point wireless do mesmo 

fabricante quando conectado ao switch. Devem ser suportados os seguintes 

parâmetros para a configuração automática: VLAN, CoS, largura de banda máxima, 

potência PoE e prioridade PoE; 

 

6.9. Licenciamento 
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6.9.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o 

equipamento; 

6.9.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o 

funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; 

 

6.10. Garantia 

 
6.10.1. A garantia do equipamento deverá ser do FABRICANTE e devidamente declarada 

através de carta, atendendo o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão 

da nota fiscal. 

6.10.2. O acionamento da garantia será através de telefone 0800 do FABRICANTE, com 

capacidade de atendimento em regime de 8 (oito) horas por 5 (cinco) dias da 

semana. Tais serviços devem incluir a troca de hardware e atualizações de softwares 

caso apresentem alguma disfunção que afete o desempenho dos produtos fornecido. 

7. SOFWARE DE BACKUP 

a) Fornecimento de solução de segurança de dados do ambiente virtualizado VMWARE, 

para criação de ambiente de cópia / recuperação (backup/restore), local e remoto, para 

discos e unidade de fitas e solução de replicação/DR (Disaster Recovery) entre estruturas 

heterogêneas de diferentes fabricantes. A solução deverá compreender o licenciamento 

perpétuo do produto, serviços de instalação, configuração e garantia. A garantia dos 

produtos oferecidos, bem como o seu suporte deverão ser de, no mínimo, 60 (sessenta) 

meses. 

b) O fornecedor da solução deverá prover treinamento de capacitação do time técnico da 

COREN-SC. 

c) O treinamento hands-on deverá ser executado pelo próprio FABRICANTE ou pela 

empresa adjudicada fornecedora das licenças, desde que a adjudicada possua 

profissional certificado para o treinamento. 

d) A solução ofertada deverá, obrigatoriamente, atender as especificações mínimas 

previstas neste termo quanto às funcionalidades, integrações e compatibilidades como o 

ambiente físico e virtualizado da COREN-SC para criação e recuperação do ambiente de 

servidores virtuais, com o mínimo de indisponibilidade e reestruturação da parte física 

necessário, de forma que recupere, total e ou granular, qualquer item assegurado por sua 

funcionalidade de backup / restauração e de replicação. 

e) Cada licença de software licenciará um processador físico dos servidores, do ambiente 

virtualizado provedor das máquinas virtuais, e não deverá estar limitado à quantidade de 
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máquinas virtuais ou quantidade de dados geridas e movimentadas por essa estrutura 

física. 

f) Todos os itens da solução deverão ser fornecidos pelo mesmo LICITANTE, integrados 

em um único lote. 

 

7.1. Características Mínimas Obrigatórias 

7.1.1. A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) e replicação integradas 

em uma única solução, incluindo retorno (rollback) de réplicas e replicação desde e 

até a infraestrutura virtualizada; 

7.1.2. A solução não deverá necessitar instalação de agentes para poder realizar suas 

tarefas de proteção, recuperação e replicação das máquinas virtuais; 

7.1.3. Deverá garantir, no mínimo, a proteção de máquinas virtuais e seus dados, 

gerenciadas através das soluções de virtualização VMware, conforme contratada; 

7.1.4. Deverá ter a capacidade de replicação de dados armazenados entre “storages” ou 

máquinas de configuração e de fabricantes diferentes; 

7.1.5. Deverá proteger o ambiente, sem interromper a atividade das máquinas virtuais e 

sem prejudicar sua performance, facilitando as tarefas de proteção (backup) e 

migrações em conjunto; 

7.1.6. Deverá ter a capacidade de testar a consistência do backup e replicação (S.O., 

aplicação, VM), emitindo relatório de auditoria para garantir a capacidade de 

recuperação; 

7.1.7. Deverá prover a desduplicação e compressão das máquinas virtuais diretamente e 

durante a operação de backup; 

7.1.8. Deverá ser capaz de proteger, de forma indistinta uma máquina virtual completa ou 

discos virtuais específicos de uma máquina virtual; 

7.1.9. Deverá ser fornecida com ferramenta de gestão de arquivos para os administradores 

de máquinas virtuais no console do operador; 

7.1.10. Deverá ter a capacidade de integração através de API’s dos fabricantes de 

infraestrutura virtualizada para a proteção de dados; 

7.1.11. Deverá ter a capacidade de realizar proteção (backup) incremental e replicação 

diferencial, aproveitando a tecnologia de “rastreio de blocos modificados” (CBT – 

changed block tracking), reduzindo ao mínimo necessário, o tempo de backup e 

possibilitando proteção (backup e replicação); 

7.1.12. Deverá proporcionar um controle centralizado de implementação distribuída, para isso 

deverá incluir uma console web, integrada ou não, que possibilite uma visão 

consolidada de sua arquitetura distribuída e conjunto de múltiplos servidores de 
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proteção (backup), relatórios centralizados, alertas consolidados e restauração de 

autosserviço de máquinas virtuais no nível de sistema de arquivos (granular), com 

delegação de permissões sobre máquinas virtuais individuais; 

7.1.13. Deverá oferecer múltiplas estratégias e opções de transporte de dados para as áreas 

de proteção (backup) a saber: 

7.1.13.1. Diretamente através de Storage Area Network (SAN); 

7.1.13.2. Diretamente do storage, através do hypervisor I/O (Virtual Appliance); 

7.1.13.3. Mediante uso da rede local (LAN); 

7.1.13.4. Diretamente do snapshot do storage onde os dados das VMs estejam 

armazenados; 

7.1.14. Deverá poder manter um backup sintético, eliminando assim a necessidade de 

realizar backups completos (full) periódicos, incremental permanente, o que permitirá 

economizar tempo e espaço; 

7.1.15. Deverá contar com tecnologia de desduplicação também para o ambiente de 

máquinas virtuais para gerar economia de espaço de armazenamento no repositório 

de backups sem a necessidade de hardware de terceiros (appliance); 

7.1.16. Deverá proporcionar proteção quase contínua de dados (near-CDP), permitindo 

minimização dos Objetivos de Pontos de Recuperação (RPO); 

7.1.17. Deverá prover/devolver o serviço aos usuários através da inicialização da máquina 

virtual que falhou, diretamente do arquivo de backup, armazenado no repositório de 

backup de segurança, sem necessidade, inclusive de “hidratação” dos dados gravado 

no repositório do backup, os quais obrigatoriamente deverão estar “desduplicados” e 

também “comprimidos”; 

7.1.18. Deverá permitir a recuperação de mais de uma máquina virtual e/ou ponto de 

restauração simultâneo, permitindo assim, ter múltiplos pontos de tempo de uma ou 

mais máquinas virtuais; 

7.1.19. Todo serviço de migração das máquinas virtuais do repositório de backup até o 

armazenamento na produção reestabelecida, não deverá afetar a disponibilidade e 

acesso pelo usuário, sem paradas; 

7.1.20. Deverá prover acesso ao conteúdo das máquinas virtuais, para recuperação de 

arquivos, pastas ou anexos, diretamente do ambiente protegido (repositório de 

backup) ou replicados, sem a necessidade de recuperar completamente o backup e 

inicializar uma máquina virtual; 

7.1.21. Deverá permitir realizar buscas rápidas mediante os índices dos arquivos que sejam 

controlados por um sistema operacional Windows, quando este seja o sistema 

operacional executado dentro da máquina virtual da qual se tenha realizado o backup; 
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7.1.22. Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por 

meio da integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows; 

7.1.23. Deverá permitir realizar a truncagem de logs transacionais (transaction logs) para 

máquinas virtuais com SQL Server e Oracle; 

7.1.24. Deverá permitir notificações por correio eletrônico, SNMP ou através dos atributos da 

máquina virtual do resultado da execução de seus trabalhos; 

7.1.25. Deverá permitir a recuperação de dados através de inicialização da máquina virtual 

diretamente do repositório em ambiente isolado, sem necessidade de recuperação 

completa do backup, permitindo o acesso aos dados das aplicações instaladas; 

7.1.26. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores de 

servidores de correio eletrônico, tais como Microsoft Exchange 2010 SP1, 2013 e 

superiores, possam recuperar objetos individuais, tais como contatos, mensagens, 

compromissos, anexos, entre outros, sem a necessidade de recuperar os arquivos da 

máquina virtual como um todo ou reiniciar a mesma; 

7.1.27. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos 

servidores de serviços de diretório, tais como Microsoft Active Directory, possam 

recuperar objetos individuais, tais como usuários, grupos, contas, entre outros, sem a 

necessidade de recuperar os arquivos das máquinas virtuais como um todo ou 

reiniciar a mesma; 

7.1.28. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos 

servidores de banco de dados, tais como Microsoft SQL Server, possam recuperar 

objetos individuais, tais como bases, tabelas, registros, entre outros, sem a 

necessidade de recuperar os arquivos das máquinas virtuais como um todo ou 

reiniciar a mesma; 

7.1.29. Para a plataforma VMWare, deverá oferecer testes automatizados de recuperação 

para todas as máquinas virtuais protegidas, gerando confiabilidade de 100% na 

execução correta das máquinas virtuais e de suas aplicações (DNS Server, 

Controlador de domínio, Servidor de e- mail, etc.), no momento da recuperação; 

7.1.30. Para a plataforma VMWare, deverá permitir criar uma cópia da máquina virtual de 

produção, para criação de ambiente de homologação, teste, QA, etc; em qualquer 

estado anterior para a resolução de problemas, provas de procedimentos, 

capacitação, entre outros. Deverá ser possível executar uma ou várias máquinas 

virtuais a partir do arquivo de backup, em um ambiente isolado, sem a necessidade 

de espaço de armazenamento adicional e sem modificar os arquivos de backup 

(read-only); 
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7.1.31. Deverá oferecer arquivamento em fita, suportando VTL (Virtual Tape Libraries), 

biblioteca de fitas e drives LTO3 ou superior, possibilitando a gravação paralela em 

múltiplos drives, além da criação de pools de mídia globais e pools de mídia GFS; 

7.1.32. Deverá oferecer trabalhos de cópia de backup com implementação de políticas de 

retenção; 

7.1.33. Deverá ser fornecida com a funcionalidade de acelerar a rede “WAN” para geração de 

cópia ou replicação das máquinas virtuais, sem utilização de agentes, nem 

configurações de rede especiais; 

7.1.34. Deverá incluir um plug-in para VMware vSphere Web Client, permitindo o 

monitoramento da infraestrutura de backup diretamente do vSphere Web Client, com 

visibilidade detalhada e geral do estado dos trabalhos e recursos de backup; 

7.1.35. Deverá operar em ambientes virtualizados através das soluções da VMware, 

incluindo: VMware vSphere 5.5 e superiores; 

7.1.36. Deverá ter a capacidade de monitoramento em tempo real, da solução de backup, 

com notificação de problemas de backup e desempenho, com geração de alertas e 

base de conhecimento para resolução dos mesmos; 

7.1.37. Deverá ter a capacidade de monitoramento e análise de capacidade do ambiente 

para crescimento, ajustes e planejamentos de crescimento; 

7.1.38. Deverá garantir a recuperação granular e consistente, sem necessidade de agentes 

adicionais para o ambiente virtualizado através das soluções acima, principalmente 

para os seguintes softwares: 

7.1.38.1. Microsoft SQL Server 2008 em diante; 

7.1.38.2. Oracle Database 11g em diante. 

7.1.39. Deverá ser capaz de realizar réplicas em outros sites ou infraestruturas a partir dos 

backups realizados; 

7.1.40. Deverá regular de forma dinâmica e parametrizável, a exigência sobre os sistemas 

protegidos, de forma tal, que se possa definir limites de utilização de performance em 

discos para diminuir o impacto na infraestrutura de produção, durante as atividades 

de backup; 

7.1.41. Deverá permitir um método de fácil de recuperação, desde ambientes de 

contingência, com as ações pré-configuradas para evitar ações manuais em caso de 

desastre, similar a um botão de emergência; 

7.1.42. Deverá oferecer a possibilidade de armazenar os arquivos de backup de forma 

criptografada, com algoritmo mínimo de 256 bits, ativando e desativando tal 

operação, assim como assegurar o trânsito da informação através desse cenário, 

mesmo que impacte a performance da gravação; 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

 www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 
 
Fls. nº____ 

7.1.43. Deverá permitir a criação de níveis de delegação de tarefas (perfis) de recuperação 

no nível de elementos da aplicação, inclusive para outros usuários, de forma a 

diminuir a carga de atividades executadas pelo administrador da plataforma; 

7.1.44. Deverá dispor de funcionalidades integradas que permitam a seleção de um 

repositório de backup que esteja alojado em um provedor de serviços na nuvem 

(backup ou replicação na nuvem – cloud providers); 

7.1.45. Deverá oferecer um conjunto de relatórios capazes de apresentar informações do 

tipo: 

7.1.45.1. Relatórios que permitam determinar a ineficiência dos recursos em uso; 

7.1.45.2. Relatórios que facilitem a visibilidade de tendências negativas e anomalias; 

7.1.46. Quadros de controle claros, apresentáveis e integráveis em sites web; 

7.1.47. Deverá permitir a visualização das máquinas virtuais que estão vinculadas a algum 

trabalho de backup e/ou replicação; 

7.1.48. Deverá oferecer a capacidade de relatar o cumprimento das políticas de proteção de 

dados e disponibilidade de acordo com parâmetros definidos; 

7.1.49. Deve suportar múltiplas operações dos componentes/servidores participantes da 

estrutura de backup, permitindo atividades de backup e recuperação simultâneas; 

7.1.50. Deve suportar repositório de backup com aumento de escala ilimitado para o 

armazenamento de dados com suporte aos seguintes sistemas de armazenamento: 

7.1.50.1. Microsoft Windows 

7.1.50.2. Linux; 

7.1.50.3. Pastas compartilhadas; 

7.1.50.4. Appliances desduplicadores; 

7.1.51. Suportar servidores proxy de backup virtuais ou físicos para backup de máquinas 

virtuais; 

7.1.52. Deve estar homologado para o Oracle Database 11g e 12c nos sistemas operacionais 

Windows ou Linux sem a necessidade de instalação de agentes; 

7.1.53. Deve possuir a funcionalidade de recuperar dados para servidores diferentes do 

equipamento de origem; 

7.1.54. Deve estar licenciado para utilização de no mínimo 1 (uma) biblioteca de fita com 

número independente da quantidade de drives e slots operando simultaneamente e 

com compartilhamento entre os jobs de backup; 

7.1.55. Deve ser ofertada a versão mais atual do software de backup, liberada oficialmente 

pelo FABRICANTE do software. Caso haja necessidade, por razões de 

compatibilidade com os demais componentes de hardware e software do ambiente de 

backup, a CONTRATANTE se reserva o direito de utilizar a versão do software 
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imediatamente anterior à versão mais atual, sem nenhum ônus adicional para a 

CONTRATANTE; 

7.1.56. Deve dar suporte ao BitLocker; 

7.1.57. A solução ofertada deve ter a capacidade de realizar o restore granular ou total de um 

servidor virtual a partir do snapshot do storage; 

7.1.58. A solução ofertada dever ser capaz de recuperar/executar o servidor virtual protegido, 

a partir do snapshot do storage. 

8. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

8.1.   A PROPONENTE deverá comprovar a Capacidade Técnica Operacional através da 

apresentação, de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado em nome da PROPONENTE ou FABRICANTE da solução, comprovando 

a experiência no fornecimento, instalação, configuração e ativação de Solução de 

Armazenamento de Dados, de porte similar em capacidade e arquitetura à ofertada para 

atender o objeto desta licitação, dentro do território nacional; 

8.2.  O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

8.2.1. Identificação da Contratante e seu endereço; 

8.2.2. Descrição do serviço prestado; 

8.2.3. Período de realização dos serviços; 

8.3.   Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas desabonadoras quanto à 

satisfação do Contratante. 

9. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 

9.1. Os Serviços de Instalação deverão ser adquiridos de forma unitária para cada unidade 

de modelo de hardware adquirido; 

9.2. A solução deverá ser montada e instalada nas dependências da CONTRATANTE e 

deverá compreender a desembalagem e montagem de todos os componentes que 

integram a solução, a instalação física em rack padrão 19”, conexão à rede de dados e 

alimentação elétrica do equipamento; 

9.3. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o provimento de todos os equipamentos, 

ferramentas e acessórios necessários a correta montagem do equipamento; 

9.4. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA a limpeza e arrumação geral do(s) 

ambiente(s) e a remoção e correto descarte de sobras e materiais inservíveis ao término 

da execução da instalação; 

9.5. Não compreende o fornecimento de materiais ou serviços para a instalação ou 

adequação de infraestrutura de dados ou elétrica; 
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9.6. Deverá ser feita todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente 

da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais 

soluções deste lote e considerada estável; 

9.7. Habilitação de licenças que porventura sejam adquiridas e recursos do equipamento que 

serão utilizados no projeto; 

9.8. Os hosts de virtualização deverão contemplar as seguintes atividades: 

9.8.1. Deverá ser realizado o startup físico e lógico do servidor; 

9.8.2. Atualizar o Firmware dos servidores para a última versão disponível; 

9.8.3. Deverá configurar o Servidor de virtualização de acordo com as melhores práticas; 

9.8.4. Configurar o failover cluster em 2 servidores; 

9.8.5. Deverá contemplar a migração de 7 servidores físicos para o ambiente virtual (P2V); 

9.9. Deverá ser configurado o software de backup e realizar as seguintes atividades após a 

instalação: 

9.9.1. Deverá ser executado um teste de restore de 01 (um) Job de File System; 

9.9.2. A CONTRATADA deverá acompanhar a execução de backup durante 2 (dois) dias 

após ao instalação do software de backup; 

9.9.3. Montar em conjunto com o time técnico da CONTRATANTE os JOBs de Backup de 

acordo com as políticas definidas pela COREN-SC; 

9.10. Os serviços de instalação, configuração deverão ser precedidos do efetivo levantamento do 

ambiente, documentação e planejamento detalhado; 

9.11. A CONTRATADA deverá instalar , configurar e testar a solução ofertada. Estas ações deverão 

contemplar a seguinte atividade: Completa instalação e configuração da solução; Testes e 

ajustes de toda a solução ofertada; 

9.12. O serviço deverá ser na forma ON-SITE, com prazo de duração suficiente para a perfeita 

implementação da solução; 

9.13. Todo processo do serviço realizado deverá ser demonstrado em relatórios com todos os seus 

detalhes da sua execução; 

9.14. Atividades de domínio e restruturação de políticas e gerenciamento de autenticação; 

9.14.1. Active Directory: 

9.14.1.1. Deverá ser incluso no escopo de entrega a implantação e substituição da 

topologia em uso para o Active Directory. Deverão ser inclusos as atividades 

descritas abaixo, mas não exaustivas: 

9.14.1.1.1. Instalação de 2 (dois) servidores para prover e substituir cenário 

de autenticação para a rede em LDAP sobre o Active Directory; 

9.14.1.1.2. Configurar floresta de domínio com pontos de replicação e alta 

disponibilidade e capacidade de manter o processo de 
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autenticação em caso de falhas de um dos nodos, que deverá 

estar em clusters e em localizações de hosts físicos distantes; 

9.14.1.1.3. Configurar Unidades Organizacionais, propondo melhorias, 

melhores práticas e disposição otimizada, em conjunto com a 

equipe de infraestrutura, adequar ao cenário em curso, sugerir 

melhorias em posicionamentos e estrutura de diretório. 

9.14.1.1.4. Criação de usuários, para os casos em que não for possível 

migração, conservar as políticas vigentes para os processos de 

criticidade de senha, modelos de tempos e prazos de renovação, 

formar ditames que busquem otimizar os processos de segurança 

da informação, em conjunto com a equipe interna; 

9.14.1.1.5. Implantar, testar e modelar Scripts logon que possibilitem as 

otimização e automação de processo de logon em rede de 

domínio, possibilitando a segmentação por grupos, usuários 

chaves ou por setores, através de automação própria e exclusiva 

do AD, por meio de polices gerenciadas e que facilitem a 

manutenção e gerenciamento dos diferentes grupos de usuários; 

9.14.1.1.6. Desenvolver, implantar e testar o uso de políticas de segurança 

que possibilite a restrição e controle dos usuários da rede, 

baseada em grupos de usuários, setores ou similaridades em 

conjunto com a equipe interna. Além de prover acessos restritos a 

funcionalidades aos demais usuários, de maneira a prever falhas 

de segurança, ou acessos não autorizados que possam 

comprometer a integridade da rede e sistemas como um todo; 

9.14.1.2. DNS: 

9.14.1.2.1. Implantar, testar e criar réplicas de servidores DNS de modo a 

substituir os atuais, possibilitando a gestão e alta disponibilidade 

destes nos modelos de replicação cruzada que suporte a 

sustentação do serviço de DNS mesmo na falha ou ausência de 

um dos nodos; 

9.14.1.2.2. Implantar melhorias e sugerir melhores práticas que busque 

dinamizar e automatizar a gestão e que visem a facilitar o 

gerenciamento destes na rede; integrar aos processos de entregar 

do DHCP de modo a otimizar a adição e subtração de novos 

nodos na rede de dados. E fazer uso de boas práticas e ativar os 

mecanismos de proteção e segurança destes, mediante a 

possíveis vulnerabilidades. 
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9.14.1.3. DHCP: 

9.14.1.3.1. Adicionar, atualizar e substituir os atuais servidores de DHCP 

associados ao processo de distribuição de endereços, propor 

melhorias na topologia atual e visar a plena associação aos novos 

suítes de rede, aplicar melhores práticas que visem minimizar a 

sobre carga da rede, dimensionar arquiteturas dimensionadas a 

suportar a evolução gradativa da rede, em modelos de 

segmentação a ser desenvolvido em conjunto com a equipe 

interna; 

9.14.1.3.2. Acompanhar por um período a propagação dos novos protocolos 

de modo a prover o suporte imediato aos casos que demandarem 

esclarecimento de dúvidas e ações imediatas de correções pelo 

período de 7 dias uteis, ainda que maneira remota, mas sem 

comprometer o SLA de atendimento em 3 horas para o 

atendimento. 

9.14.1.3.3. Ressalta que este prazo, mencionado no item anterior, aplica-se e 

adequa-se apenas ao período de garantia e estabilização da rede, 

para os serviços do Active directory e não se submete aos prazos 

e condições de atendimentos em cada uma das modalidades já 

descritas, anteriormente. 

9.14.1.4. FILE SERVER: 

9.14.1.4.1. A solução deverá também dispor de modelo de atividade de oferta 

de FILESERVER em topologia de alta disponibilidade de modo a 

preservar a disponibilidade e acesso aos arquivos, mesmo em 

situações de falhas de um dos nodos; 

9.14.1.4.2. Deverá ser incluso o dimensionamento e migração, em conjunto 

com a equipe interna, as características e perfis de acessos já em 

uso e prover o redimensionamento desses perfis de modo a 

facilitar e prometer a gestão simplificada e centralizada dos 

acessos, oferecer modelos que possam ser centralizados em 

grupos similares e que visem a facilidade de gerenciamento 

continuado da equipe interna, na manutenção dos acessos; 

9.14.1.4.3. As atividades descritas não deverão ser desenvolvidas de modo a 

impactar o acesso aos usuários e deveram dispor de comunicação 

prévia e programada naquelas situações que incorrer em 

indisponibilidade; 
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9.14.1.4.4. Poderá em comum acordo ocorrer preferivelmente em horários 

comerciais, desde que sejam formalizados os impactos e prazos 

estimados, além de comunicação prévia aos setores envolvidos; 

aqui cabe ressaltar que deverão ser previamente autorizados pela 

gerência ou fiscal interno nomeado como responsável pelo 

acompanhamento do projeto; 

9.14.1.5. DOCUMENTAÇÃO E HANDS-ON: 

9.14.1.5.1. A transição do Active directory deverá ser documentada de modo 

a explanar a topologia implantada, sua associação aos processos 

da rede. Deverá ser oferecido na modalidade de treinamento 

Hands-on presencial a transferência de conhecimento em relação 

ao gerenciamento diário da solução do Active Directory 

implantada; 

9.14.1.5.2. O treinamento deverá capacitar os analistas internos ao uso diário 

e sua manutenção básica durante a operação diária. Deverá 

abranger os processos implantados para a gestão dos usuários, 

manutenção de políticas, alterações de perfis de acessos, de 

grupos e scripts de logon; 

9.14.1.5.3. Elaborar estrutura de backup que garanta a proteção dos dados 

principais em conjunto com a solução de Backup implantada, de 

modo a desenvolver estrutura e política automatizada retenção de 

dados essenciais ao funcionamento do AD, DNS e DHCP 

implantados, para situações que incorram em caso de falhas. O 

processo de backup também deverá ser documentado. 

9.14.1.6. GERENTE DE PROJETO 

9.14.1.6.1. O processo de migração e instalação do Active Directory deverá 

ser regido por gerente de projetos e dotar de processos mínimos 

esperados para projetos dessa magnitude, dada a interação da 

rede de dados e deverá ser gerenciado, também por profissional 

certificado e deverá seguir a formalidade mínima do 

gerenciamento, controle, atenção ao cronograma, 

responsabilidades e comunicação. 

10. RECURSOS HUMANOS, PAPEIS E RESPONSABILIDADE 

10.1. Este item trata dos recursos humanos a serem alocados pela contratada, suas 

qualificações mínimas e os seus respectivos papéis e responsabilidades no projeto: 
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10.1.1. Gerente de Projetos – Profissional com certificação PMP ativa e experiência 

comprovada no gerenciamento de projetos de implantação e migração de 

soluções de infraestrutura de TI.  Caberá a ele a liderança da equipe de projeto 

e as atividades de gerenciamento e facilitação para o alcance dos objetivos do 

projeto segundo as melhores práticas de mercado; 

10.1.2. Analista (s) Integrador (es) – conjunto com um ou mais profissionais que 

(individualmente ou conjuntamente) reúna as certificações: 

10.1.2.1. Certificação oficial do fabricante para implantação da infraestrutura de 

armazenamento ofertada; 

10.1.2.2. Certificação oficial do fabricante para implantação da solução de 

backup ofertada; 

10.1.2.3. Certificação Gerencia de projeto para o profissional responsável pelo 

desenvolvimento, planejamento e gerenciamento do projeto de 

implantação emitida pelo PMI; 

10.1.2.4. Certificação profissional Certified Associate Windows Server ou 

superior; 

10.1.3. Comprove participação em projetos de implantação de: 

10.1.3.1. De cada um dos componentes da solução ofertada. 

10.1.3.2. De soluções do mesmo porte da ofertada. 

10.1.4. Caberá a este(s) profissional(ais) equipe o desenvolvimento do projeto de 

arquitetura futura, a execução e coordenação de atividades de implantação, 

instalação, configuração e testes; e outras atividades técnicas conforme as 

prescrições deste edital. 

11. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

A TABELA 01 – Descrição do Objeto especifica o objeto para Solução de Infraestrutura de Data 

Center. 

Tabela 01 – Descrição do Objeto 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO Unidade Quantidade 

01 Solução de Infraestrutura para Data Center. Unidade 01 
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12. QUANTIDADE DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS DO OBJETO 

A Tabela 02 – Itens do Objeto expressa a quantidade de Equipamentos/Softwares/Licenças que 

devem ser fornecidas pelo CONTRATADO para Solução de Infraestrutura para Data Center. 

 

Tabela 02 – Itens do Objeto 

Item  Descrição QTDE 

Equipamentos 

1 Servidor de  Virtualização 2 

2 Servidor 2 U – Backup 1 

3 Storage iSCSI 1 

4 Switch Acesso 24 Portas – iSCSI 2 

5 Switch Acesso 24 Portas Empilhável - Core 2 

Sofwares 

6 Software de Backup 2 

7 Windows Server DataCenter Core 2019 SNGL OLP 16Lic 
NL CoreLic Qlfd - Windows Datacenter Virtualização 

2 

8 Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL 
CoreLic - Windows Standard Backup 

1 

9 Windows Remote Desktop Services CAL 2019 SNGL OLP 
NL DvcCAL - CAL WTS por Dispositivo W2019 

20 

10 Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL - CAL 
por Dispositivo W2019 

80 

Serviços 

11 Serviços de Implementação da Solução + Serviços 
Microsoft – AD, dns, DHCP, FILESERVER 

1 

13. JUSTIFICATIVA 

13.1   O objeto será adquirido em lote único, pois todos os componentes precisam estar instalados e 

em funcionamento para atendimento de maneira mais eficiente e com a mitigação dos riscos 

para todos os sistemas do COREN/SC como uma solução única. 

13.2  Separar estes itens, aumentaria demasiadamente o risco de atrasos no projeto, na 

implementação, na interoperabilidade entre os sistemas e equipamentos, gerando uma 

complexidade muito maior na instalação e no suporte do ambiente, que é crítico para a 

continuidade dos serviços e atividades do COREN/SC. 

13.3 Considerando o disposto no Plano Plurianual 2018/2020 da Gestão Participação - Objetivo 

Estratégico (OE) nº 04 “Gestão Institucional do Coren/SC”, Iniciativa Estratégica (IE) nº 03 que 

prevê “melhorar continuamente a estrutura (física, tecnológica) da Sede e Subseções do 

Coren/SC; 
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13.4 Considerando a necessidade de renovação/atualização dos equipamentos de Data Center; 

13.5 Considerando processo Memorando nº 009/2018/DTI/COREN-SC para contratação de garantia 

do equipamento MSA 2000 (Storage Works) ter a negativa do fabricante HP alegando que a 

empresa não dá mais suporte no equipamento por considera-lo obsoleto; 

13.6 Considerando que os servidores estão se tornando obsoletos por parte do fabricante; 

13.7 Considerando a necessidade de ampliação de espaço em disco no Storage e servidores devido 

ao alto volume de processamento de dados; 

13.8 Considerando a indisponibilidade de portas de acesso ao Switch, por demanda da infraestrutura; 

13.9 Considerando que a renovação da aparelhagem e dos softwares tem o intuito de acompanhar a 

evolução dos novos equipamentos e programas existentes no mercado e também deixar a 

infraestrutura mais moderna, rápida e produtiva. 

 
 

Michel R. Kannenberg 
Departamento de Tecnologia da Informação  

Coren/SC 
 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. O fiscal do contrato terá autoridade para exigir o cumprimento de todos os itens desta 

especificação;  

14.2.  A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades 

sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

14.3. O fiscal do contrato será o Chefe de Departamento de Tecnologia da Informação, Michel R. 

Kannernberg. 

15. DO PRAZO DE ENTREGA 

15.1. O prazo de entrega da completa instalação da Solução Data Center é de até 60 (sessenta) dias 

a contar da assinatura do contrato. 

16. DA VIGÊNCIA 

16.1. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até a completa instalação da Solução Data 

Center. 
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17. DO PAGAMENTO 

17.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

atestada pela Contratante; 

17.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 

07 (sete) dias úteis, contados da data do atesto; 

17.4. O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da Contratada ou boleto 

bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do 

atesto do Fiscal do Contrato; 

17.5. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da 

Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, o Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina, CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, os números do Banco, da Agência e da 

Conta Corrente da Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto; 

17.6. Sobre o valor da nota fiscal, a Contratante fará as retenções devidas ao INSS e as dos 

impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012; 

17.7. A Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação; 

17.8. Caso a Contratada seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no 

corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma da Instrução Normativa SRF nº 1.234, 

de 11/01/2012, assinada pelo seu representante legal; 

17.9. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada qualquer 

penalidade. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/CONTRATADA 

18.1. Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

18.2. Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com as cláusulas avençadas e 

normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no 

andamento da Contratante; 

18.3. Designar, por escrito, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis 

ocorrências durante a execução deste objeto; 

18.4. Fornecer o objeto de acordo com as especificações disposta na proposta comercial; 

18.5. Executar os serviços de suporte de acordo com as especificações disposta neste Termo de 

Referência; 

18.6. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o 

previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que 

lhe deu a Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999; 
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18.7. Manter seus empregados quando em serviços de suporte, devidamente identificados; 

18.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus 

decorrente, independente da fiscalização exercida pela Contratante; 

18.9. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, 

na execução dos serviços de suporte do objeto deste Edital; 

18.10. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quando para a 

execução dos serviços de suporte em si; 

18.11. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinadoras da Contratante, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com este órgão, cabendo à Contratada vencedora todos os 

encargos e obrigações previstos na legislação social trabalhista em vigor; 

18.12. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados 

em dependências da Contratante; 

18.13. A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre os dados e informações relativos aos 

serviços realizados; 

18.14. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, independentemente de solicitação. 

19. DOS DEVERES DO CONTRATANTE 

19.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 

19.2. Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto 

fornecido e serviços executados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a 

seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

19.3. Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas; 

19.4. Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no 

Contrato; 

19.5. Solicitar a substituição dos produtos que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das 

especificações do objeto; 

19.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as 

cláusulas deste Instrumento; 
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19.7. A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a prestação 

dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados, por ajuste 

entre as partes. 

20. REFERENCIAL DE CUSTO 

20.1     Recebemos junto ao Termo de Referência, nas páginas 28 a 42 do PAD nº 496/2019, pelo 

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação, Sr. Michel R. Kannenberg, três 

cotações com fornecedores para composição da média de preços. 

 

20.2      Segundo informação da área requisitante não foi possível buscar os valores no Painel de 
Preços, haja vista, se tratar de itens específicos, em especial os de implantação, que oscilam 
os valores por localidade. 

 
 
 

Tabela 02 – Pesquisa de Preço 

Ite

m 
Descrição Geral Quant. 

Cotação Fornecedores (R$) 
Custo Total Previsto 

(R$) Cotação I Cotação II Cotação II Média de Preços 

Equipamentos 358.213,26 

01 Servidor de Virtualização 02 47.867,15 51.240,00 60.543,47 53.216,87 106.433,74 

02 Servidor 2 U – Backup 01 67.840,16 69.800,00 86.223,07 74.621,08 74.621,08 

03 Storage iSCSI 01 105.405,76 111.200,00 116.806,44 111.137,40 111.137,40 

04 Switch Acesso 24 Portas – ISCSI 02 11.600,37 12.200,00 14.914,75 12.905,04 25.810,08 

05 
Switch Acesso 24 Portas  Empilhável– 

Core 
02 17.944,70 19.300,00 23.071,75 20.105,48 40.210,96 

Software 154.979,06 

06 Software de Backup 02 17.941,98 18.490,00 23.068,26 19.833,41 39.666,82 

07 
Windows Server DataCenter Core 2019 
SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd - 

Windows Datacenter Virtualização 

02 33.044,68 

110.300,00 (todos) 

42.486,01 

115.312,24 (todos) 115.312,24 

08 
Windows Server Standard Core 2019 
SNGL OLP 16Lic NL CoreLic - 

Windows Standard Backup 

01 6.138,62 7.892,51 

09 

Windows Remote Desktop Services 

CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL - 
CAL WTS por Dispositivo W2019 

20 708,60 911,05 

10 

Windows Server CAL 2019 SNGL 

OLP NL DvcCAL - CAL por 
Dispositivo W2019 

80 208,64 268,25 

Serviços 44.940,00 

11 

Serviços de Implementação da Solução 

+ Serviços Microsoft – AD, dns, 
DHCP, FILESERVER 

01 40.565,00 43.100,00 51.155,00 44.940,00 44.940,00 

CUSTO TOTAL ESTIMADO........................................................................................................................................................ R$ 558.132,32 
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21. RECURSOS 

21.1 Os recursos serão próprios do Coren/SC, referentes ao Orçamento – Programa 2020.  

 
 
 

 
 

Adm. Aline Aguiar 

CRA/SC 16.322 

Depto. de Administração 

Coren/SC 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 021.926208/2019 

CONTRATO N.º XXX/2019 

 
 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA – 

COREN/SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.905/73, dotada de personalidade jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.308.106/0001-56, com sede Av. Mauro 

Ramos, n.º 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 6º, 7º e 8º andares, Centro, 

Florianópolis/SC, neste ato representado por sua Presidente, Msc. HELGA REGINA BRESCIANI, 

brasileira, casada, portadora do RG n.° 6R1211232 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 444.983.659-68. 

 

FORNECEDOR: ............., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º ......, com 

sede na Rua: ........, n.º ......, na cidade de ........../...., CEP: ........., neste ato representada por seu 

representante legal, Sr. ........, portador do RG n.º ........, inscrito no CPF sob o n.º .......... 

 

PREPOSTO: ............, cargo, inscrito no CPF sob n.º ........., telefone ......., e-mail ............. 

 

FISCAIS DE CONTRATO: Michel R. Kannernberg, Chefe de Departamento de Tecnologia da 

Informação, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3224-9091 – ramal 235, e-

mail michel.kannenberg@corensc.gov.br.  

 

Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Solução 

de Infraestrutura para Data Center, bem como a classificação obtida no certame, formulamos e 

homologamos o presente CONTRATO, de acordo com as especificações, quantitativos e preços 

ofertados pela empresa classificada no Processo Licitatório n.º 021.926208/2019. 

Cláusula 1ª DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Solução de 

Infraestrutura para Data Center do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Cláusula 2ª VALORES DO CONTRATO 

2.1 O presente Contrato obedece aos seguintes valores: 

 

Item Descrição Geral Quantidade Média de Preços Custo Total  

Equipamentos R$ XXX.XXX,XX 

01 Servidor de Virtualização 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

02 Servidor 2 U – Backup 01 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

03 Storage iSCSI 01 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

04 Switch Acesso 24 Portas – ISCSI 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

mailto:michel.kannenberg@corensc.gov.br
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05 Switch Acesso 24 Portas  Empilhável– Core 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

Software R$ XXX.XXX,XX 

06 Software de Backup 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

07 
Windows Server DataCenter Core 2019 SNGL OLP 
16Lic NL CoreLic Qlfd - Windows Datacenter 
Virtualização 

02 R$ XX.XXX,XX 

R$ XX.XXX,XX 
08 

Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 
16Lic NL CoreLic - Windows Standard Backup 

01 R$ XX.XXX,XX 

09 
Windows Remote Desktop Services CAL 2019 SNGL 
OLP NL DvcCAL - CAL WTS por Dispositivo W2019 

20 R$ XX.XXX,XX 

10 
Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL - 
CAL por Dispositivo W2019 

80 R$ XX.XXX,XX 

Serviços R$ XX.XXX,XX 

11 
Serviços de Implementação da Solução + Serviços 
Microsoft – AD, dns, DHCP, FILESERVER 

01 R$ XX.XXX,XX  

CUSTO TOTAL ESTIMADO................................................................................................................ R$ XX.XXX,XX 

 

Cláusula 3ª REQUISITOS E ESPECIFICAÇÃO GERAIS DO OBJETO 

 
3.1. Solução de Data Center 

3.1.1. Todos os produtos ofertados deverão pertencer à linha corporativa do fabricante, não 

sendo aceito produtos destinados ao uso doméstico; 

3.1.2. Todos os itens deverão ser do mesmo fabricante para garantir a integração entre as 

soluções; 

3.1.3. Os equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeiro uso, fazer parte do catálogo 

de produtos comercializados pelo fabricante. Não serão aceitos equipamentos ou 

componentes que tenham sido descontinuados pelo fabricante ou que estejam listados 

para descontinuidade futura (end-of-life) na data da análise das propostas; 

3.1.4. Todos os softwares deverão ser fornecidos em sua versão mais atual do fabricante, 

devendo constar na proposta comercial o seu PART NUMBER para efeito de 

comprovação; 

3.1.5. Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou 

em regime de OEM, não sendo permitida a integração de itens não homologados de 

terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou qualquer ônus 

financeiro adicional durante a vigência da garantia. Além disso, não será aceita a adição 

ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do 

equipamento às configurações solicitadas neste edital; 
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3.1.6. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os 

equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do 

fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem seja 

exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de 

especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da 

internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator); 

3.1.7. Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro 

artifício que impossibilite abertura dos mesmos quando necessária a realização de 

intervenções técnicas, atualizações tecnológicas em outros por parte do setor 

competente da Contratante; 

3.1.8. Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital (links), manuais técnicos do 

usuário e preferencialmente contendo todas as informações sobre os produtos com as 

instruções para instalação, configuração, operação e administração, assim como o 

fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertando na Internet para 

consulta; 

3.1.9. Todo processo do serviço realizado deverá ser demonstrado em relatórios com todos os 

seus detalhes da sua execução; 

3.1.10. Todos os cabos necessários à conexão entre os componentes objetos deste Contrato 

deverão acompanhar o produto; 

3.1.11. Todos os itens deverão ser fornecidos e configurados de forma que a solução final 

entregue esteja disponível para pleno funcionamento; 

3.2. Garantia e Suporte  

3.2.1. A Manutenção Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por 

semana, 24 horas por dia, inclusive feriados; 

3.2.2. A Central de Atendimento da Assistência Técnica indicada pela Contratada ou fabricante 

deverá estar disponível para a abertura de chamados técnicos de hardware e de 

software durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, inclusive feriados; 

3.2.3. A Central de Atendimento deverá permitir discagem gratuita (0800) ou qualquer outro 

meio de acesso de disponibilidade imediata, sem ônus para a Contratante; 
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3.2.4. Para problemas técnicos que não podem ser resolvidos rapidamente de forma remota, 

no julgamento da Contratada, a mesma deverá enviar, em até 02 horas (considerando o 

atendimento 24x7), um técnico nas dependências da Contratante para fornecer suporte 

técnico aos produtos de hardware cobertos e devolvê-los à condição operacional; 

3.2.5. Em todas as atividades de assistência técnica ou suporte, os técnicos da Contratada 

deverão empregar a Língua Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na 

utilização de textos técnicos, que poderão estar redigidos em Língua Inglesa; 

3.2.6. A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar, sem custo para a Contratante, 

ferramenta própria, isto é, que tenha sido desenvolvida pelo fabricante do equipamento 

para recebimento dos eventos monitorados e para agilizar os atendimentos proativos e 

reativos necessários; 

3.2.7. A Contratada ou fabricante deverá monitorar eventos de Hardware 24 horas por dia 7 

dias na semana com abertura de chamados para correção de problemas. Previamente 

deverá ser notificada a Contratante para liberação e acompanhamento do atendimento; 

3.2.8. A Contratada ou fabricante deverá comprovar que presta suporte com atividades 

registradas neste Termo/Especificação com o objetivo de garantir e validar o suporte a 

ser prestado; 

3.2.9. A Contratada ou fabricante deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a 

que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 

manutenção dos equipamentos ofertados; 

3.2.10. Todos os produtos contemplados neste item devem atender aos seguintes requisitos 

gerais, cabendo ao licitante prover: 

3.2.10.1. Garantia de 60 meses on-site 24x7 com tempo de resposta de 4 horas, contado 

a partir do registro do chamado de Hardware; 

3.2.10.2. Suporte para Software com janela de abertura de chamado 24 horas 7 dias na 

semana, com tempo de atendimento imediato para chamados críticos 

prestados por Analistas de Suporte Remoto. Todo chamado não deverá 

ultrapassar o prazo de 4 horas de resposta, contado a partir da solicitação feita 

pela Contratante; 
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3.2.10.3. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte 

de software ou de hardware. 

3.2.11. Site na WEB (indicar endereço) com as seguintes funcionalidades: 

3.2.11.1. Registro e notificações automáticas de eventos dos equipamentos ofertados; 

3.2.11.2. Suporte on-line; 

3.2.11.3. Opção para personalização das informações de suporte técnico; 

3.2.11.4. Capacidade de organizar, compartilhar e monitorar os contratos e garantias 

vigentes; 

3.2.11.5. Criação de relatórios sob demanda; 

3.2.11.6. Adicionar parceiros ou equipes técnicas autorizadas para monitorar e suportar 

os equipamentos em contrato; 

3.2.11.7. Coletar automaticamente informações de configurações dos equipamentos sob 

contrato. 

3.2.12. Serviço de Atendimento 24x7 através de linha telefônica 0800 do licitante (indicar na 

proposta) para abertura e gerenciamento de chamados técnicos e suporte de Software; 

3.2.13. Monitoração contínua de hardware para os equipamentos contratados, com abertura 

automática de chamado, através de ferramenta própria de monitoração do hardware 

envolvido. 

4. SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO 

4.1. Descrição Geral 

4.1.1. Gabinete padrão rack com altura máxima de 01 RU (Rack Unit) com projeto tool-less, ou 

seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação 

de placas de expansão; 

4.1.2. Suportar a instalação em rack padrão 19”, devendo acompanhar um kit de trilhos 

deslizantes com braço organizador de cabos do mesmo fabricante. Os trilhos deverão 

permitir o deslizamento do equipamento para facilitar sua manutenção; 
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4.1.3. O gabinete deverá possuir a capacidade de instalação de pelo menos 04 (quatro) discos 

com conexão hot-plug e possuir um painel frontal que possua um sistema de travamento 

com chave para proteger os discos contra acesso não autorizado; 

4.1.4. Possuir botão na parte frontal para ligar/desligar o equipamento, podendo ser desativado 

pelo BIOS de forma a prevenir desligamentos acidentais; 

4.1.5. Possuir LEDs ou display LCD na parte frontal para exibição do status de funcionamento 

do equipamento; 

4.1.6. Possuir ventiladores internos independentes e redundantes na configuração N+1, onde N 

é a quantidade mínima necessária para o funcionamento do servidor, para refrigeração 

forçada dos principais componentes do sistema, configurados em sua totalidade, com 

suporte a remoção e instalação com o servidor em operação (Hot-Pluggable/Hot-

Swappable). 

4.2. Fontes de Alimentação 

4.2.1. Fontes de Alimentação hot-plug redundantes, cada uma com potência de pelo menos 

500 W e eficiência energética de no mínimo 96% quando em carga de 50%, estando em 

conformidade com o padrão 80 Plus Titanium; 

4.2.2. As fontes de alimentação deverão trabalhar com uma tensão de entrada de 200~240 

VAC em uma frequência de 50/60 Hz e possuir comutação automática de tensão e 

frequência; 

4.2.3. A solução de alimentação deverá ser redundante por fontes internas, de tal forma que 

em caso de falha de um dos componentes da solução de alimentação, por defeito ou por 

falta de alimentação elétrica em um dos 2 (dois) circuitos, o equipamento continue a 

funcionar sem prejuízo das aplicações; 

4.2.4. Fornecer todos os cabos com plugue C13-C14. 

4.3. Placa-Mãe 

4.3.1. Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o 

modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

4.3.2. Possuir pelo menos 02 (dois) soquetes para instalação de processadores destinados a 

servidores; 
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4.3.3. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 16 MB de memória e suporte à 

resolução de vídeo de pelo menos 1.920 x 1.200 60 Hz e com 16 bits de cor; 

4.3.4. Possuir na parte frontal do equipamento pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 01 (uma) 

porta dedicada para gerenciamento local; 

4.3.5. Possuir na parte traseira do equipamento pelo menos 01 (uma) porta de vídeo VGA (DB-

15), 02 (duas) portas USB 3.0; 

4.3.6. Possuir pelo menos 02 (dois) slots de expansão padrão PCI Express 3.0; 

4.3.7. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior instalado de 

fábrica, destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves 

criptográficas em conformidade com as especificações do Trusted Computing Group. 

4.4. Bios e Segurança 

4.4.1. Possuir UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou BIOS (Basic Input Output 

System), devendo suportar integralmente compatibilidade e interoperabilidade com o 

servidor a ser fornecido sem qualquer perda de funcionalidade, principalmente quanto ao 

acesso e controle de funções remotamente com console KVM virtual e diagnóstico; 

4.4.2. Possuir firmware atualizável por software; 

4.4.3. Para a segurança do firmware, o sistema deve suportar o chip de gerenciamento remoto 

criando uma impressão digital no silício, impedindo que os servidores inicializem, a 

menos que o firmware corresponda à impressão digital; 

4.4.4. Possuir senha de proteção para evitar acessos de pessoas não autorizadas; 

4.4.5. Possuir um campo com o número de série do equipamento e um campo editável que 

permita inserir uma identificação customizada, como número de propriedade ou de 

serviço, e que possam ser consultados por software de gerenciamento; 

4.4.6. Realizar o boot através de dispositivo de armazenamento USB ou imagem em um 

servidor na rede. 

4.5. Sistema Operacional 

4.5.1. Deverá ser entregue em conjunto com o servidor o licenciamento do Windows Server 

Datacenter 2019 de acordo com a quantidade de cores do servidor; 
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4.5.2. Deverão ser entregues 80 licenças de CAL (Client Access Licenses) por dispositivo na 

versão compatível com o sistema operacional do servidor; 

4.5.3. Deverão ser entregues 20 licenças de CAL (Client Access Licenses) de WRDS (Windows 

Remote Desktop Services) na versão compatível com o sistema operacional do servidor. 

4.6. Gerenciamento 

4.6.1. O software deve possuir dashboard para verificar rapidamente os recursos gerenciados 

para avaliar a integridade geral do data Center; 

4.6.2. Deverá fornecer um resumo visual resumido dos recursos que o usuário está autorizado 

a visualizar; 

4.6.3. O mínimo do painel deve exibir um resumo de integridade dos seguintes itens: 

4.6.3.1. Perfis de servidor; 

4.6.3.2. Hardware do Servidor; 

4.6.3.3. Alertas de equipamentos; 

4.6.4. O software de gerenciamento de sistemas deve fornecer controle de acesso baseado em 

função; 

4.6.5. O gerenciamento remoto do sistema deverá suportar console remoto gráfico baseado em 

navegador, juntamente com o botão Virtual Power, inicialização remota usando USB / 

CD / DVD. Deve ser capaz de oferecer atualização de software e patches de um cliente 

remoto usando mídia / imagem / pasta; 

4.6.6. Deverá suportar o limite de energia do servidor e o histórico de relatórios e deve ter 

suporte para autenticação; 

4.6.7. O servidor deve ter uma porta de gerenciamento remoto dedicada de 1 Gbps. A interface 

de gerenciamento remoto deve ter espaço de armazenamento destinado a ser usado 

como um repositório para firmware, drivers e componentes de software. Os componentes 

podem ser organizados para instalar conjuntos e podem ser usados para reverter / 

corrigir firmware defeituoso; 

4.6.8. O servidor deve suportar o gerenciamento sem agente usando a porta de gerenciamento 

remoto out-of-band; 
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4.6.9. O servidor deve suportar o monitoramento e registrar as alterações no hardware do 

servidor e na configuração do sistema para diagnosticar problemas e fornecer resolução 

rápida quando ocorrer falhas no sistema; 

4.6.10. Deverá suportar aplicativos para acessar o servidor remotamente usando dispositivos 

portáteis populares baseados no Android ou no Apple IOS; 

4.6.11. O software de gerenciamento deve oferecer suporte à integração com software popular 

de gerenciamento de plataforma de virtualização, como o vCenter, e o SCVMM; 

4.6.12. Deve ajudar a fornecer notificação proativa de alertas de falha de componentes críticos, 

como CPU, memória e HDD; 

4.6.13. Deve fornecer um portal online que possa ser acessível de qualquer lugar. O portal deve 

fornecer acesso on-line ao produto, informações de suporte e informações para rastrear 

garantias, suporte a contratos e status. O Portal também deve fornecer um painel 

personalizado para monitorar a saúde do dispositivo, eventos de hardware, contrato e 

status de garantia. Deve fornecer um status visual de dispositivos individuais e grupos de 

dispositivos; 

4.6.14. Deve ajudar a identificar proativamente BIOS, drivers e agentes de Gerenciamento de 

Servidores desatualizados e ativar a atualização remota de componentes de 

software/firmware do sistema; 

4.6.15. O software deve ser da mesma marca do fornecedor do servidor. 

4.7. Certificações 

4.7.1. O equipamento deverá ter qualidade certificada através de certificados emitidos pelo 

fabricante que deverá ser apresentado junto com a proposta comercial; 

4.7.2. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Windows Server 2016 (x64) ou posterior, comprovado através do Windows Server 

Catalog da Microsoft no endereço: https://www.windowsservercatalog.com/; 

4.7.3. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Red Hat Enterprise Linux 7.0 (x86 e x64) ou posterior, comprovado através do Certified 

Hardware da Red Hat no endereço: https://access.redhat.com/ecosystem/; 

https://www.windowsservercatalog.com/
https://access.redhat.com/ecosystem/
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4.7.4. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema de 

virtualização VMware ESXi 6.5 ou posterior, comprovado através do Compatibility Guide 

da VMware no endereço: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/; 

4.7.5. Certificação Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos 

certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a versão enterprise 

11 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: 

http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp; 

4.7.6. Deverá seguir a norma de segurança para equipamentos de tecnologia da informação 

conforme descrita no padrão IEC-60950 ou equivalente; 

4.7.7. Deverá possuir eficiência no consumo de energia elétrica, resultando em economia de 

custos e redução das emissões associadas ao uso da eletricidade, conforme a 

qualificação Energy Star; 

4.7.8. O equipamento não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendação da diretiva 

europeia RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

4.8. Outros Requisitos 

4.8.1. O equipamento deverá ser entregue sem sistema operacional; 

4.8.2. O equipamento deverá ser fornecido com os componentes necessários para sua 

completa instalação e o perfeito funcionamento com todos os componentes instalados; 

4.8.3. Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do usuário 

escritos, de preferência, em língua portuguesa ou inglesa, contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, 

operação e administração. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do 

modelo ofertando na Internet para consulta; 

4.8.4. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet para 

consulta, bem como disponibilizar na sua respectiva website, o download gratuito de 

todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este equipamento. 

 

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
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4.9. Processador 

4.9.1. Processador projetado para servidores com arquitetura x86, suporte a instruções de 64-

bits e da geração mais atual do fabricante; 

4.9.2. Possuir pelo menos 08 (oito) núcleos físicos que processem simultaneamente pelo 

menos 08 (oito) threads e memória cache L3 de pelo menos 11 MB; 

4.9.3. Controlador de memória integrado com suporte à DDR4 de no mínimo 2.400 MHz e com 

pelo menos 06 (seis) canais de memória; 

4.9.4. Deverá possuir um consumo médio de energia de 85 W; 

4.9.5. Recurso de virtualização de CPU e IO, suporte a AES para criptografia de dados e 

suporte à gerenciamento remoto; 

4.9.6. Deve possuir instruções de virtualização e suporte a virtualização de I/O. 

4.9.7. Fornecer processadores com tecnologia de semicondutor usada para fabricar um circuito 

integrado com tamanho máximo de 14 nm (quatorze nanômetros). 

4.9.8. Possuir pontuação mínima de desempenho de 11.600 pontos aferidos pelo site 

https://www.cpubenchmark.net; 

4.9.9. Deve possuir chipset do mesmo fabricante do processador ou do fabricante da placa 

mãe, sendo específico para servidores. 

4.10. Memória RAM 

4.10.1. Memórias RAM padrão DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced 

DIMM) com frequência de operação de 2.666 MHz ou superior; 

4.10.2. Capacidade de detecção e correção de erros (ECC) ou correção avançada de erros 

(Advanced ECC ou SDDC). 

4.10.3. Possuir tecnologia de banco de memória reserva (spare memory) ou tecnologia 

equivalente. 

4.10.4. O equipamento deverá vir com 128 GB (cento e vinte oito gigabytes) instalados de 

fábrica. 

 

https://www.cpubenchmark.net/
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4.11. Armazenamento 

4.11.1. Deve possuir Padrão SAS. 

4.11.2. Deve possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo 

servidor. 

4.11.3. Deve possuir pelo menos 2 GB (Dois Gigabytes) de cache em memória não-volátil. 

4.11.4. Deve possuir taxa de transferência mínima de 12 Gb/s (Gigabits por segundo). 

4.11.5. O equipamento deverá ser entregue com pelo menos 02 (dois) discos flash (SSD) 

idênticos com capacidade de 480 GB de armazenamento bruto; 

4.11.6. Cada disco deve ser de 2.5 polegadas SFF; 

4.11.7. Os discos ofertados deverão possuir conexão hot-plug, acompanhando todos os 

acessórios necessários para a devida instalação no equipamento (trilhos, backplanes e 

outros); 

4.12. Rede Ethernet 

4.12.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) com 

conexão RJ45; 

4.12.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de cargas e 

suportar jumbo frames; 

4.12.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

 

4.13. Rede iSCSI 1Gb 

4.13.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) com 

conexão RJ45; 

4.13.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de cargas e 

suportar jumbo frames; 

4.13.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 
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4.14. Certificações 

4.14.1. Deve possuir índice de desempenho SPECint_rate_base2017 Integer Rates de, no 

mínimo, 70, disponível para consulta no Standard Performance Evaluation Corporation 

(SPEC) através do endereço eletrônico www.spec.org; 

4.14.2. Não serão aceitos modelos de equipamentos cuja performance não esteja auditada pelo 

SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de 

resultado de performance. 

5. SERVIDOR 2U – BACKUP 

5.1. Descrição Geral 

5.1.1. Gabinete padrão rack com altura máxima de 02 RU (Rack Unit) com projeto tool-less, ou 

seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação 

de placas de expansão; 

5.1.2. Suportar a instalação em rack padrão 19”, devendo acompanhar um kit de trilhos 

deslizantes com braço organizador de cabos do mesmo fabricante. Os trilhos deverão 

permitir o deslizamento do equipamento para facilitar sua manutenção; 

5.1.3. O gabinete deverá possuir a capacidade de instalação de pelo menos 12 (doze) discos 

com conexão hot-plug e possuir um painel frontal que possua um sistema de travamento 

com chave para proteger os discos contra acesso não autorizado; 

5.1.4. Possuir botão na parte frontal para ligar/desligar o equipamento, podendo ser desativado 

pelo BIOS de forma a prevenir desligamentos acidentais; 

5.1.5. Possuir LEDs ou display LCD na parte frontal para exibição do status de funcionamento 

do equipamento; 

5.1.6. Possuir ventiladores internos independentes e redundantes na configuração N+1, onde N 

é a quantidade mínima necessária para o funcionamento do servidor, para refrigeração 

forçada dos principais componentes do sistema, configurados em sua totalidade, com 

suporte a remoção e instalação com o servidor em operação (Hot-Pluggable/Hot-

Swappable). 

 

http://www.spec.org/
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5.2. Fontes de Alimentação 

5.2.1. Fontes de Alimentação hot-plug redundantes, cada uma com potência de pelo menos 

500 W e eficiência energética de no mínimo 96% quando em carga de 50%, estando em 

conformidade com o padrão 80 Plus Titanium; 

5.2.2. As fontes de alimentação deverão trabalhar com uma tensão de entrada de 200~240 

VAC em uma frequência de 50/60 Hz e possuir comutação automática de tensão e 

frequência; 

5.2.3. A solução de alimentação deverá ser redundante por fontes internas, de tal forma que 

em caso de falha de um dos componentes da solução de alimentação, por defeito ou por 

falta de alimentação elétrica em um dos 2 (dois) circuitos, o equipamento continue a 

funcionar sem prejuízo das aplicações; 

5.2.4. Fornecer todos os cabos com plugue C13-C14. 

5.3. Placa-Mãe 

5.3.1. Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o 

modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

5.3.2. Possuir pelo menos 02 (dois) soquetes para instalação de processadores destinados a 

servidores; 

5.3.3. Controladora de vídeo integrada com no mínimo 16 MB de memória e suporte à 

resolução de vídeo de pelo menos 1.920 x 1.200 60 Hz e com 16 bits de cor; 

5.3.4. Possuir na parte frontal do equipamento pelo menos 01 (uma) porta USB 3.0 e 01 (uma) 

porta dedicada para gerenciamento local; 

5.3.5. Possuir na parte traseira do equipamento pelo menos 01 (uma) porta de vídeo VGA (DB-

15), 02 (duas) portas USB 3.0; 

5.3.6. Possuir pelo menos 02 (dois) slots de expansão padrão PCI Express 3.0; 

5.3.7. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior instalado de 

fábrica, destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves 

criptográficas em conformidade com as especificações do Trusted Computing Group. 
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5.4. Bios e Segurança 

5.4.1. Possuir UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou BIOS (Basic Input Output 

System), devendo suportar integralmente compatibilidade e interoperabilidade com o 

servidor a ser fornecido sem qualquer perda de funcionalidade, principalmente quanto ao 

acesso e controle de funções remotamente com console KVM virtual e diagnóstico; 

5.4.2. Possuir firmware atualizável por software; 

5.4.3. Para a segurança do firmware, o sistema deve suportar o chip de gerenciamento remoto 

criando uma impressão digital no silício, impedindo que os servidores inicializem, a 

menos que o firmware corresponda à impressão digital; 

5.4.4. Possuir senha de proteção para evitar acessos de pessoas não autorizadas; 

5.4.5. Possuir um campo com o número de série do equipamento e um campo editável que 

permita inserir uma identificação customizada, como número de propriedade ou de 

serviço, e que possam ser consultados por software de gerenciamento; 

5.4.6. Realizar o boot através de dispositivo de armazenamento USB ou imagem em um 

servidor na rede. 

5.5. Sistema Operacional 

5.5.1. Deverá ser entregue em conjunto com o servidor o licenciamento do Windows Server 

Standard 2019 de acordo com a quantidade de cores do servidor; 

5.6. Gerenciamento 

5.6.1. O software deve possuir dashboard para verificar rapidamente os recursos gerenciados 

para avaliar a integridade geral do data Center; 

5.6.2. Deverá fornecer um resumo visual resumido dos recursos que o usuário está autorizado 

a visualizar; 

5.6.3. O mínimo do painel deve exibir um resumo de integridade dos seguintes itens: 

5.6.3.1. Perfis de servidor; 

5.6.3.2. Hardware do Servidor; 

5.6.3.3. Alertas de equipamentos. 
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5.6.4. O software de gerenciamento de sistemas deve fornecer controle de acesso baseado em 

função; 

5.6.5. O gerenciamento remoto do sistema deverá suportar console remoto gráfico baseado em 

navegador, juntamente com o botão Virtual Power, inicialização remota usando USB / 

CD / DVD. Deve ser capaz de oferecer atualização de software e patches de um cliente 

remoto usando mídia / imagem / pasta; 

5.6.6. Deverá suportar o limite de energia do servidor e o histórico de relatórios e deve ter 

suporte para autenticação; 

5.6.7. O servidor deve ter uma porta de gerenciamento remoto dedicada de 1 Gbps; 

5.6.8. A interface de gerenciamento remoto deve ter espaço de armazenamento destinado a 

ser usado como um repositório para firmware, drivers e componentes de software. Os 

componentes podem ser organizados para instalar conjuntos e podem ser usados para 

reverter / corrigir firmware defeituoso; 

5.6.9. O servidor deve suportar o gerenciamento sem agente usando a porta de gerenciamento 

remoto out-of-band; 

5.6.10. O servidor deve suportar o monitoramento e registrar as alterações no hardware do 

servidor e na configuração do sistema para diagnosticar problemas e fornecer resolução 

rápida quando ocorrer falhas no sistema; 

5.6.11. Deverá suportar aplicativos para acessar o servidor remotamente usando dispositivos 

portáteis populares baseados no Android ou no Apple IOS; 

5.6.12. O software de gerenciamento deve oferecer suporte à integração com software popular 

de gerenciamento de plataforma de virtualização, como o vCenter, e o SCVMM; 

5.6.13. Deve ajudar a fornecer notificação proativa de alertas de falha de componentes críticos, 

como CPU, memória e HDD; 

5.6.14. Deve fornecer um portal online que possa ser acessível de qualquer lugar. O portal deve 

fornecer acesso on-line ao produto, informações de suporte e informações para rastrear 

garantias, suporte a contratos e status. O Portal também deve fornecer um painel 

personalizado para monitorar a saúde do dispositivo, eventos de hardware, contrato e 
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status de garantia. Deve fornecer um status visual de dispositivos individuais e grupos de 

dispositivos; 

5.6.15. Deve ajudar a identificar proativamente BIOS, drivers e agentes de Gerenciamento de 

Servidores desatualizados e ativar a atualização remota de componentes de 

software/firmware do sistema; 

5.6.16. O software deve ser da mesma marca do fornecedor do servidor. 

5.7. Certificações 

5.7.1. O equipamento deverá ter qualidade certificada através de certificados emitidos pelo 

fabricante que deverá ser apresentado junto com a proposta comercial; 

5.7.2. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Windows Server 2016 (x64) ou posterior, comprovado através do Windows Server 

Catalog da Microsoft no endereço: https://www.windowsservercatalog.com/; 

5.7.3. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional 

Red Hat Enterprise Linux 7.0 (x86 e x64) ou posterior, comprovado através do Certified 

Hardware da Red Hat no endereço: https://access.redhat.com/ecosystem/; 

5.7.4. O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema de 

virtualização VMware ESXi 6.5 ou posterior, comprovado através do Compatibility Guide 

da VMware no endereço: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/; 

5.7.5. Certificação Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos 

certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a versão enterprise 

11 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: 

http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp; 

5.7.6. Deverá seguir a norma de segurança para equipamentos de tecnologia da informação 

conforme descrita no padrão IEC-60950 ou equivalente; 

5.7.7. Deverá possuir eficiência no consumo de energia elétrica, resultando em economia de 

custos e redução das emissões associadas ao uso da eletricidade, conforme a 

qualificação Energy Star; 

5.7.8. O equipamento não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres 

https://www.windowsservercatalog.com/
https://access.redhat.com/ecosystem/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php/
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
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difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendação da diretiva 

europeia RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

5.8. Outros Requisitos 

5.8.1. O equipamento deverá ser fornecido com os componentes necessários para sua 

completa instalação e o perfeito funcionamento com todos os componentes instalados; 

5.8.2. Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do usuário 

escritos, de preferência, em língua portuguesa ou inglesa, contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, 

operação e administração. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do 

modelo ofertando na Internet para consulta; 

5.8.3. O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet para 

consulta, bem como disponibilizar na sua respectiva website, o download gratuito de 

todos os drivers, BIOS e firmwares dos componentes que compõem este equipamento. 

5.9. Processador 

5.9.1. Processador projetado para servidores com arquitetura x86, suporte a instruções de 64-

bits e da geração mais atual do fabricante; 

5.9.2. Possuir pelo menos 08 (oito) núcleos físicos que processem simultaneamente pelo 

menos 08 (oito) threads e memória cache L3 de pelo menos 11 MB; 

5.9.3. Controlador de memória integrado com suporte à DDR4 de no mínimo 2.133 MHz e com 

pelo menos 06 (seis) canais de memória; 

5.9.4. Deverá possuir um consumo médio de energia de 85 W; 

5.9.5. Recurso de virtualização de CPU e IO, suporte a AES para criptografia de dados e 

suporte à gerenciamento remoto; 

5.9.6. Deve possuir instruções de virtualização e suporte a virtualização de I/O; 

5.9.7. Fornecer processadores com tecnologia de semicondutor usada para fabricar um circuito 

integrado com tamanho máximo de 14 nm (quatorze nanômetros); 

5.9.8. Possuir pontuação mínima de desempenho de 6.800 pontos aferidos pelo site 

https://www.cpubenchmark.net; 

https://www.cpubenchmark.net/
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5.9.9. Deve possuir chipset do mesmo fabricante do processador ou do fabricante da placa 

mãe, sendo específico para servidores. 

5.9.10. O equipamento deverá vir equipado com pelo menos 01 (um) processador com as 

características descritas anteriormente. 

5.10. Memória RAM 

5.10.1. Memórias RAM padrão DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced 

DIMM) com frequência de operação de 2.666 MHz ou superior; 

5.10.2. Capacidade de detecção e correção de erros (ECC) ou correção avançada de erros 

(Advanced ECC ou SDDC). 

5.10.3. Possuir tecnologia de banco de memória reserva (spare memory) ou tecnologia 

equivalente; 

5.10.4. O equipamento deverá vir com 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) instalados de fábrica 

e provisionados por módulos iguais de pelo menos de 16 GB. 

5.11. Armazenamento 

5.11.1. Deve possuir Padrão SAS; 

5.11.2. Deve possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo 

servidor; 

5.11.3. Deve possuir pelo menos 2 GB (dois Gigabytes) de cache em memória não-volátil; 

5.11.4. Deve possuir taxa de transferência mínima de 12 Gb/s (Gigabits por segundo); 

5.11.5. O equipamento deverá ser entregue com pelo menos 06 (seis) discos mecânicos (HDD) 

idênticos com capacidade de 8 TB de armazenamento bruto e velocidade de rotação de 

7.200 RPM; 

5.11.6. O equipamento deverá ser entregue com pelo menos 02 (dois) discos flash (SSD) 

idênticos com capacidade de 480 GB de armazenamento bruto; 

5.11.7. Os discos ofertados deverão possuir conexão hot-plug, acompanhando todos os 

acessórios necessários para a devida instalação no equipamento (trilhos, backplanes e 

outros); 
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5.11.8. Caso o equipamento ofertado não atenda as exigências de volumetria solicitadas, então 

deverá ser incluído um storage do mesmo fabricante que seja instalável em rack 19” 

(com seu kit de instalação incluso), possua as mesmas condições de garantia do 

equipamento ofertado e que acompanhe todos os componentes necessários para a 

perfeita integração e funcionamento da solução como um todo. 

5.12. Rede Ethernet 

5.12.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) com 

conexão RJ45; 

5.12.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de cargas e 

suportar jumbo frames; 

5.12.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

5.13. Rede iSCSI 1Gb 

5.13.1. Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 01 Gbps (IEEE 802.3ab) com 

conexão RJ45; 

5.13.2. As placas de rede deverão ser otimizadas para virtualização, balanceamento de cargas e 

suportar jumbo frames; 

5.13.3. As placas de rede deverão suportar protocolos para controle de fluxo (IEEE 802.3x), 

agregação de links (IEEE 802.3ad) e VLAN (IEEE 802.1Q). 

5.14. Certificações 

5.14.1. Deve possuir índice de desempenho SPECint_rate_base2017 Integer Rates de, no 

mínimo, 45, disponível para consulta no Standard Performance Evaluation Corporation 

(SPEC) através do endereço eletrônico www.spec.org; 

5.14.2. Não serão aceitos modelos de equipamentos cuja performance não esteja auditada pelo 

SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de 

resultado de performance. 

6. STORAGE iSCSI 

 

http://www.spec.org/
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6.1. Características Mínimas 

6.1.1. Storage modular externo tipo ISCSI; 

6.1.2. Capacidade bruta de armazenamento instalada de 28.8TB (terabytes) brutos divididos 

em no máximo 16 discos SAS (Serial Attached Scsi) com capacidade individual de 1,8TB 

(terabytes), operando no mínimo a 12 Gbps (Gigabits Por Segundo) com rotação mínima 

de 10.000 RPM; 

6.1.2.1. Para fins de dimensionamento de capacidade de armazenamento em disco, 

considerar 1(um) gigabyte igual a 1.000.000.000 (um bilhão) de bytes) e 1(um) 

Terabyte igual a 1.000 (mil) Gigabytes. 

6.1.3. Deve contemplar a configuração de pelo menos 1 dos discos solicitados ou área 

equivalente como hot-spare; 

6.1.4. O Storage deve possuir a capacidade de até 96 discos SFF (Small Form Factor) ou 48 

discos LFF (Large Form Factor); 

6.1.5. Possibilidade de expansão de 100% em discos idênticos aos solicitados, através da 

adição dos mesmos e a correspondente adição de módulos de discos (gavetas), sem 

alteração das controladoras ou acréscimo de canais de back-end; 

6.1.6. Uma controladora (storage processor); 

6.1.7. Memória interna total de 12(doze) gigabytes brutos com proteção do conteúdo por 

bateria pelo menos por 24 horas sem energia ou por técnica de destage; 

6.1.8. No mínimo 4 (quatro) interfaces externas de conexão iSCSI 1 Gb; 

6.1.9. Deve implementar os seguintes níveis de RAID: 0,1, 5, 6, 10; 

6.1.10. Capacidade para implementar no mínimo 512 LUNS; 

6.1.11. Deve permitir segurança de acesso as LUNS via WWN (lun "masking"); 

6.1.12. Deve permitir de criação, exclusão e redirecionamento do tamanho de LUNS através de 

ferramentas gráficas operadas pelo cliente, sem necessidade de intervenção do 

fornecedor ou fabricante e sem causar interrupção no atendimento aos servidores 

conectados; 
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6.1.13. Ventiladores e fontes de alimentação redundantes e hot-swap; 

6.1.14. Possuir capacidade para a detecção de falhas, abrangendo auto monitoração e geração 

de logs realizando acionando automaticamente o fabricante ou a empresa responsável 

pela manutenção; 

6.1.15. Softwares incluídos para configuração, gerenciamento, monitoração, assinalamento, 

agrupamento e segurança dos volumes e arrays de discos compatível com Windows 

2012 ou superior e licenciado para a capacidade máxima do equipamento; 

6.1.16. Deverá possuir suporte às novas versões do Windows Server 2019; 

6.1.17. O equipamento deve ser novo, sem uso, e estar na linha atual de produção do 

fabricante; 

6.1.18. Gabinetes para montagem em rack padrão de 19 polegadas, devendo ser entregues 

com o ferramental (kit) para a sua instalação; 

6.1.19. A solução ofertada deve contemplar o hardware e o(s) softwares(s) acima descritos, sua 

instalação física e logica, sua ativação, configuração e testes para garantir o pleno 

funcionamento de toda solução. Não faz parte do escopo a configuração dos hosts 

(servidores); 

6.1.20. A solução ofertada deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA 

(Storage Networking Industry Association) e possuir interface de gerenciamento nos 

padrões SMI-S (Storage Management Initiative Specification) para gerenciamento do 

ambiente de virtualização de volumes de disco através de ferramentas de gerência de 

storage que utilizem este padrão; 

6.1.21. Fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o fabricante do(s) equipamento(s) 

ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, e participante do SNIA na 

qualidade de membro; 

6.1.21.1. SNIA = Storage Networking Industry Association (http://www.snia.org/home) 

entidade sem fins lucrativos com mais de 400 membros, entre fornecedores e 

consumidores, cuja finalidade e orientar a evolução de padrões e tecnologias 

para armazenamento de dados (storage). 

6.1.22. Deverá constar, obrigatoriamente, na proposta comercial: 

http://www.snia.org/home


 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Coren/SC                                                                                                                Página 88 de 119 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

6.1.22.1. A indicação do fabricante (marca) e o modelo de todos os produtos ofertados. 

Deverá ser possível a conferência das características de todos os 

equipamentos através dos canais de comercialização do fabricante (site, 

folder, manuais, etc.); 

6.1.22.2. Documento totalmente preenchido, indicando a referência bibliográfica – 

através de sites, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de 

comprovação, contendo a página e demais indicações para a fácil localização 

das informações relevantes ao processo. A Matriz de Qualificação será usada 

pela equipe técnica do Contratante para homologação do equipamento na 

ocasião do certame. 

6.2. Garantia e Suporte 

6.2.1. A Manutenção Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por 

semana, 24 horas por dia, inclusive feriados; 

6.2.2. A Central de Atendimento da Assistência Técnica indicada pela Contratada ou fabricante 

deverá estar disponível para a abertura de chamados técnicos de hardware e de 

software durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, inclusive feriados; 

6.2.3. A Central de Atendimento deverá permitir discagem gratuita (0800) ou qualquer outro 

meio de acesso de disponibilidade imediata, sem ônus para a Contratante; 

6.2.4. Para problemas técnicos que não podem ser resolvidos rapidamente de forma remota, 

no julgamento da Contratada, a mesma deverá enviar, em até 02 horas (considerando o 

atendimento 24x7), um técnico nas dependências da Contratante para fornecer suporte 

técnico aos produtos de hardware cobertos e devolvê-los à condição operacional; 

6.2.5. Em todas as atividades de assistência técnica ou suporte, os técnicos da Contratada 

deverão empregar a Língua Portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na 

utilização de textos técnicos, que poderão estar redigidos em Língua Inglesa; 

6.2.6. A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar, sem custo para a CONTRATANTE, 

ferramenta própria, isto é, que tenha sido desenvolvida pelo fabricante do equipamento 

para recebimento dos eventos monitorados e para agilizar os atendimentos proativos e 

reativos necessários; 
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6.2.7. A Contratada ou fabricante deverá monitorar eventos de Hardware 24 horas por dia 7 

dias na semana com abertura de chamados para correção de problemas. Previamente 

deverá ser notificada a Contratante para liberação e acompanhamento do atendimento; 

6.2.8. A Contratada ou fabricante deverá comprovar que presta suporte com atividades 

registradas neste Termo/Especificação com o objetivo de garantir e validar o suporte a 

ser prestado; 

6.2.9. A Contratada ou fabricante deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a 

que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 

manutenção dos equipamentos ofertados; 

6.2.10. Todos os produtos contemplados neste item devem atender aos seguintes requisitos 

gerais, cabendo ao licitante prover: 

6.2.10.1. Garantia de 60 meses on-site 24x7 com tempo de resposta de 4 horas, 

contado a partir do registro do chamado de Hardware; 

6.2.10.2. Suporte para Software com janela de abertura de chamado 24 horas 7 dias 

na semana, com tempo de atendimento imediato para chamados críticos 

prestados por Analistas de Suporte Remoto. Todo chamado não deverá 

ultrapassar o prazo de 4 horas de resposta, contado a partir da solicitação 

feita pela Contratante; 

6.2.10.3. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de 

suporte de software ou de hardware. 

6.2.11. Site na WEB (indicar endereço) com as seguintes funcionalidades: 

6.2.11.1. Registro e notificações automáticas de eventos dos equipamentos ofertados; 

6.2.11.2. Suporte on-line; 

6.2.11.3. Opção para personalização das informações de suporte técnico; 

6.2.11.4. Capacidade de organizar, compartilhar e monitorar os contratos e garantias 

vigentes; 

6.2.11.5. Criação de relatórios sob demanda; 
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6.2.11.6. Adicionar parceiros ou equipes técnicas autorizadas para monitorar e suportar 

os equipamentos em contrato; 

6.2.11.7. Coletar automaticamente informações de configurações dos equipamentos 

sob contrato; 

6.2.12. Serviço de Atendimento 24x7 através de linha telefônica 0800 do licitante (indicar na 

proposta) para abertura e gerenciamento de chamados técnicos e suporte de Software; 

6.2.13. Monitoração contínua de hardware para os equipamentos contratados, com abertura 

automática de chamado, através de ferramenta própria de monitoração do hardware 

envolvido. 

7. SWITCH ACESSO 24 PORTAS – iSCSI 

7.1. Características Gerais 

7.1.1. Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BASE-T; 

7.1.2. Deve possuir 4 (quatro) portas 10Gbps SFP+; 

7.1.3. Montagem em rack de telecomunicações de 19” (48,26 cm) padrão EIA/TIA; 

7.1.4. Deve possuir capacidade de encaminhamento de, no mínimo, 95 (noventa e cinco) 

Mpps; 

7.1.5. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) Gbps; 

7.1.6. Deve implementar IEEE 802.3az para as portas 10/100/1000; 

7.1.7. Deve possuir uma interface de console USB; 

7.1.8. Deve suportar agregação com suporte a até 8 portas por grupo; 

7.1.9. Deve possuir 16.000 endereços MAC; 

7.1.10. Deve possuir latência máxima de 1.8 μs, em interfaces 10G, considerando pacotes de 64 

bytes; 

7.1.11. Deve possuir CLI (Commando Line Interface) completa, que possa ser acessada através 

de SSHv2; 
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7.1.12. Deve possuir, no mínimo, 12 (doze) MB de buffer de pacotes; 

7.2. Funcionalidades de Camada 2 

7.2.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; 

7.2.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas de uplink; 

7.2.3. Deve implementar 512 VLANs simultaneamente; 

7.2.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); 

7.2.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

7.2.6. Deve implementar LLDP-MED; 

7.2.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

7.2.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s). 

7.3. Funcionalidades de Camada 3 

7.3.1. Deve implementar roteamento estático; 

7.3.2. Deve implementar RIP v1 e v2; 

7.3.3. Deve implementar RIPng; 

7.3.4. Deve implementar servidor DHCP; 

7.3.5. Deve suportar no mínimo 2.000 rotas IPv4 e 1000 rotas IPv6; 

7.3.6. Deve implementar no mínimo 256 rotas estáticas; 

7.3.7. Deve implementar DHCP protection; 

7.3.8. Deve implementar DHCP relay; 

7.3.9. Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour. 

7.4. QOS 

7.4.1. Deve implementar controle de broadcast; 
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7.4.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

7.4.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

7.4.4. Deve implementar IEEE 802.1p com classificação e priorização de tráfego em até oito 

filas de prioridade; 

7.4.5. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) ou algoritmo 

semelhante para enfileiramento de pacotes; 

7.4.6. Deve implementar rate limiting por porta; 

7.4.7. Deve suportar espelhamento de portas. 

7.5. Segurança 

7.5.1. Deve suportar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based 

Network Access Control); 

7.5.2. Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta; 

7.5.3. Deve suportar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 

usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan); 

7.5.4. Deve suportar accounting das conexões IEEE 802.1x; 

7.5.5. Deve permitir associar a todo usuário autenticado um perfil de usuário, o qual, é possível 

determinar os privilégios dos usuários na rede para cada perfil; 

7.5.6. Deve permitir a criação de, no mínimo, 30 (trinta) perfis de usuário; 

7.5.7. Deve implementar TACACS+, não serão aceitos protocolos similares; 

7.5.8. Deve implementar listas de controle de acesso utilizando endereço IP de origem e 

destino; 

7.5.9. Deve suportar assinalamento de ACLs através de um servidor RADIUS; 

7.5.10. Deve implementar mecanismo de proteção de DHCP, bloqueando pacotes de servidores 

DHCP não autorizados. 
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7.6. Gerenciamento 

7.6.1. Deve implementar NTP com autenticação MD5; 

7.6.2. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

7.6.3. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

7.6.4. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um comando ou grupo de 

comandos em um dia e horário específicos; 

7.6.5. Deve implementar sFlow (IPv4 e IPv6) ou Netflow; 

7.6.6. Deve possuir interface web para configuração; 

7.6.7. Deve implementar TR-69 (CPE WAN Management Protocol); 

7.6.8. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers ópticos; 

7.6.9. Deve implementar Syslog sobre TLS; 

7.6.10. Deve implementar SFTP; 

7.6.11. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

7.6.12. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de MACs; 

7.6.13. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de 

telefones IP; 

7.6.14. Deve suportar mecanismo de automação através de REST/JSON API; 

7.6.15. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue conectado ao switch, quando 

este for detectado por solução de WLAN do mesmo fabricante; 

7.6.16. Deve implementar a configuração automática de Access Point wireless do mesmo 

fabricante quando conectado ao switch. Devem ser suportados os seguintes parâmetros 

para a configuração automática: VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e 

prioridade PoE. 

7.7. Licenciamento 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Coren/SC                                                                                                                Página 94 de 119 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

7.7.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o 

equipamento; 

7.7.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento 

integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento. 

7.8. Garantia 

7.8.1. A garantia do equipamento deverá ser do FABRICANTE e devidamente declarada 

através de carta, atendendo o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão da 

nota fiscal; 

7.8.2. O acionamento da garantia será através de telefone 0800 do FABRICANTE, com 

capacidade de atendimento em regime de 8 (oito) horas por 5 (cinco) dias da semana. 

Tais serviços devem incluir a troca de hardware e atualizações de softwares caso 

apresentem alguma disfunção que afete o desempenho dos produtos fornecido. 

8. SWITCH ACESSO 24 PORTAS EMPILHÁVEL – CORE 

8.1. Características Gerais 

8.1.1. Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BASE-T; 

8.1.2. Deve possuir 4 (quatro) portas 10Gbps SFP+; 

8.1.3. Montagem em rack de telecomunicações de 19” (48,26 cm) padrão EIA/TIA; 

8.1.4. Deve possuir capacidade de encaminhamento de, no mínimo, 95 (noventa e cinco) 

Mpps; 

8.1.5. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) Gbps; 

8.1.6. Deve implementar IEEE 802.3az para as portas 10/100/1000; 

8.1.7. Deve possuir uma interface de console USB; 

8.1.8. Deve suportar empilhamento de até 8 (oito) switches; 

8.1.9. Deve suportar empilhamento em anel para garantir que, na eventual falha de um link, a 

pilha continue funcionando. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um 

único endereço IP; 
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8.1.10. Deve vir acompanhado de cabo de empilhamento com comprimento de, no mínimo, 1 

(um) metro; 

8.1.11. Deve suportar a agregação de links entre diferentes membros da pilha; 

8.1.12. Deve suportar agregação com suporte a até 8 portas por grupo; 

8.1.13. Deve possuir 32.000 endereços MAC; 

8.1.14. Deve possuir latência máxima de 1.8 μs, em interfaces 10G, considerando pacotes de 64 

bytes; 

8.1.15. Deve possuir CLI (Commando Line Interface) completa, que possa ser acessada através 

de SSHv2; 

8.1.16. Deve possuir, no mínimo, 12 (doze) MB de buffer de pacotes. 

8.2. Funcionalidades de Camada 2 

8.2.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; 

8.2.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas de uplink; 

8.2.3. Deve implementar 2.000 VLANs simultaneamente; 

8.2.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); 

8.2.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

8.2.6. Deve implementar LLDP-MED; 

8.2.7. Deve implementar Q-in-Q (IEEE 802.1ad); 

8.2.8. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

8.2.9. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

8.2.10. Deve implementar túneis VxLAN (VTEP). 

8.3. Funcionalidades de Camada 3 

8.3.1. Deve implementar roteamento estático; 

8.3.2. Deve implementar RIP v1 e v2; 
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8.3.3. Deve implementar RIPng; 

8.3.4. Deve implementar OSPF; 

8.3.5. Deve implementar OSPFv3; 

8.3.6. Deve implementar Policy-based Routing; 

8.3.7. Deve implementar VRRP; 

8.3.8. Deve implementar VRRPv3; 

8.3.9. Deve implementar servidor DHCP; 

8.3.10. Deve suportar no mínimo 2.000 rotas IPv4 e 1000 rotas IPv6; 

8.3.11. Deve implementar no mínimo 256 rotas estáticas; 

8.3.12. Deve implementar DHCP protection; 

8.3.13. Deve implementar DHCP relay; 

8.3.14. Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour; 

8.4. Multicast 

8.4.1. Deve implementar PIM-SM; 

8.4.2. Deve implementar PIM-DM; 

8.5. Software Defined Networking 

8.5.1. Deve implementar OpenFlow 1.3 ou superior; 

8.5.2. Deve implementar a separação lógica do tráfego sem suporte a OpenFlow do tráfego 

com suporte a OpenFlow através de instâncias. O tráfego OpenFlow não pode influenciar 

ou degradar os demais tipos de tráfego do equipamento; 

8.5.3. Cada instância OpenFlow configurada no equipamento deve suportar, pelo menos, a 

configuração de 3 controladores SDN; 

8.5.4. As instâncias de OpenFlow devem suportar a associação de múltiplas VLANs; 

8.5.5. Deve implementar OpenFlow TCP Flags and L4 port ranges custom matches; 
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8.5.6. Deve suportar o estabelecimento de túneis GRE com uma controladora OpenFlow; 

8.5.7. Deve suportar 16.000 regras openflow; 

8.5.8. Deve possuir interface REST API; 

8.5.9. Deve suportar configurações via JSON/REST API com, no mínimo, os seguintes 

métodos: GET, POST, PUT e DELETE; 

8.5.10. Deve suportar a criação de VLANs no equipamento através de REST; 

8.5.11. Deve implementar Service insertion. 

8.6. QOS 

8.6.1. Deve implementar controle de broadcast; 

8.6.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

8.6.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

8.6.4. Deve implementar IEEE 802.1p com classificação e priorização de tráfego em até oito 

filas de prioridade; 

8.6.5. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) ou algoritmo 

semelhante para enfileiramento de pacotes; 

8.6.6. Deve implementar rate limiting por porta; 

8.6.7. Deve suportar espelhamento de portas. 

8.7. Segurança 

8.7.1. Deve suportar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based 

Network Access Control); 

8.7.2. Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta; 

8.7.3. Deve suportar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 

usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan); 

8.7.4. Deve suportar accounting das conexões IEEE 802.1x; 
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8.7.5. Deve permitir associar a todo usuário autenticado um perfil de usuário, o qual, é possível 

determinar os privilégios dos usuários na rede para cada perfil; 

8.7.6. Deve permitir a criação de, no mínimo, 30 (trinta) perfis de usuário; 

8.7.7. Deve implementar TACACS+, não serão aceitos protocolos similares; 

8.7.8. Deve implementar listas de controle de acesso utilizando endereço IP de origem e 

destino; 

8.7.9. Deve suportar assinalamento de ACLs através de um servidor RADIUS; 

8.7.10. Deve implementar mecanismo de proteção de DHCP, bloqueando pacotes de servidores 

DHCP não autorizados. 

8.8. Gerenciamento 

8.8.1. Deve implementar NTP com autenticação MD5; 

8.8.2. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

8.8.3. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

8.8.4. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um comando ou grupo de 

comandos em um dia e horário específicos; 

8.8.5. Deve implementar sFlow (IPv4 e IPv6) ou Netflow; 

8.8.6. Deve possuir interface web para configuração; 

8.8.7. Deve implementar TR-69 (CPE WAN Management Protocol); 

8.8.8. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers ópticos; 

8.8.9. Deve implementar Syslog sobre TLS; 

8.8.10. Deve implementar SFTP; 

8.8.11. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

8.8.12. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de MACs; 
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8.8.13. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de 

telefones IP; 

8.8.14. Deve suportar mecanismo de automação através de REST/JSON API; 

8.8.15. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue conectado ao switch, quando 

este for detectado por solução de WLAN do mesmo fabricante; 

8.8.16. Deve implementar a configuração automática de Access Point wireless do mesmo 

fabricante quando conectado ao switch. Devem ser suportados os seguintes parâmetros 

para a configuração automática: VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e 

prioridade PoE; 

8.9. Licenciamento 

8.9.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o 

equipamento; 

8.9.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento 

integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento. 

8.10. Garantia 

8.10.1. A garantia do equipamento deverá ser do Fabricante e devidamente declarada através 

de carta, atendendo o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão da nota 

fiscal. 

8.10.2. O acionamento da garantia será através de telefone 0800 do Fabricante, com 

capacidade de atendimento em regime de 8 (oito) horas por 5 (cinco) dias da semana. 

Tais serviços devem incluir a troca de hardware e atualizações de softwares caso 

apresentem alguma disfunção que afete o desempenho dos produtos fornecido. 

9. SOFWARE DE BACKUP 

 Fornecimento de solução de segurança de dados do ambiente virtualizado 

VMWARE, para criação de ambiente de cópia / recuperação (backup/restore), local 

e remoto, para discos e unidade de fitas e solução de replicação/DR (Disaster 

Recovery) entre estruturas heterogêneas de diferentes fabricantes. A solução deverá 

compreender o licenciamento perpétuo do produto, serviços de instalação, 
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configuração e garantia. A garantia dos produtos oferecidos, bem como o seu 

suporte deverão ser de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 

 O fornecedor da solução deverá prover treinamento de capacitação do time técnico 

da Coren/SC. 

 O treinamento hands-on deverá ser executado pelo próprio Fabricante ou pela 

empresa adjudicada fornecedora das licenças, desde que a adjudicada possua 

profissional certificado para o treinamento. 

 A solução ofertada deverá, obrigatoriamente, atender as especificações mínimas 

previstas neste termo quanto às funcionalidades, integrações e compatibilidades 

como o ambiente físico e virtualizado da Coren/SC para criação e recuperação do 

ambiente de servidores virtuais, com o mínimo de indisponibilidade e reestruturação 

da parte física necessário, de forma que recupere, total e ou granular, qualquer item 

assegurado por sua funcionalidade de backup / restauração e de replicação. 

 Cada licença de software licenciará um processador físico dos servidores, do 

ambiente virtualizado provedor das máquinas virtuais, e não deverá estar limitado à 

quantidade de máquinas virtuais ou quantidade de dados geridas e movimentadas 

por essa estrutura física. 

9.1. Características Mínimas Obrigatórias 

9.1.1. A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) e replicação integradas 

em uma única solução, incluindo retorno (rollback) de réplicas e replicação desde e até a 

infraestrutura virtualizada; 

9.1.2. A solução não deverá necessitar instalação de agentes para poder realizar suas tarefas 

de proteção, recuperação e replicação das máquinas virtuais; 

9.1.3. Deverá garantir, no mínimo, a proteção de máquinas virtuais e seus dados, gerenciadas 

através das soluções de virtualização VMware, conforme contratada; 

9.1.4. Deverá ter a capacidade de replicação de dados armazenados entre “storages” ou 

máquinas de configuração e de fabricantes diferentes; 
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9.1.5. Deverá proteger o ambiente, sem interromper a atividade das máquinas virtuais e sem 

prejudicar sua performance, facilitando as tarefas de proteção (backup) e migrações em 

conjunto; 

9.1.6. Deverá ter a capacidade de testar a consistência do backup e replicação (S.O., 

aplicação, VM), emitindo relatório de auditoria para garantir a capacidade de 

recuperação; 

9.1.7. Deverá prover a desduplicação e compressão das máquinas virtuais diretamente e 

durante a operação de backup; 

9.1.8. Deverá ser capaz de proteger, de forma indistinta uma máquina virtual completa ou 

discos virtuais específicos de uma máquina virtual; 

9.1.9. Deverá ser fornecida com ferramenta de gestão de arquivos para os administradores de 

máquinas virtuais no console do operador; 

9.1.10. Deverá ter a capacidade de integração através de API’s dos fabricantes de infraestrutura 

virtualizada para a proteção de dados; 

9.1.11. Deverá ter a capacidade de realizar proteção (backup) incremental e replicação 

diferencial, aproveitando a tecnologia de “rastreio de blocos modificados” (CBT – 

changed block tracking), reduzindo ao mínimo necessário, o tempo de backup e 

possibilitando proteção (backup e replicação); 

9.1.12. Deverá proporcionar um controle centralizado de implementação distribuída, para isso 

deverá incluir uma console web, integrada ou não, que possibilite uma visão consolidada 

de sua arquitetura distribuída e conjunto de múltiplos servidores de proteção (backup), 

relatórios centralizados, alertas consolidados e restauração de autosserviço de máquinas 

virtuais no nível de sistema de arquivos (granular), com delegação de permissões sobre 

máquinas virtuais individuais; 

9.1.13. Deverá oferecer múltiplas estratégias e opções de transporte de dados para as áreas de 

proteção (backup) a saber: 

9.1.13.1. Diretamente através de Storage Area Network (SAN); 

9.1.13.2. Diretamente do storage, através do hypervisor I/O (Virtual Appliance); 

9.1.13.3. Mediante uso da rede local (LAN); 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Coren/SC                                                                                                                Página 102 de 119 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

9.1.13.4. Diretamente do snapshot do storage onde os dados das VMs estejam 

armazenados; 

9.1.14. Deverá poder manter um backup sintético, eliminando assim a necessidade de realizar 

backups completos (full) periódicos, incremental permanente, o que permitirá economizar 

tempo e espaço; 

9.1.15. Deverá contar com tecnologia de desduplicação também para o ambiente de máquinas 

virtuais para gerar economia de espaço de armazenamento no repositório de backups 

sem a necessidade de hardware de terceiros (appliance); 

9.1.16. Deverá proporcionar proteção quase contínua de dados (near-CDP), permitindo 

minimização dos Objetivos de Pontos de Recuperação (RPO); 

9.1.17. Deverá prover/devolver o serviço aos usuários através da inicialização da máquina virtual 

que falhou, diretamente do arquivo de backup, armazenado no repositório de backup de 

segurança, sem necessidade, inclusive de “hidratação” dos dados gravado no repositório 

do backup, os quais obrigatoriamente deverão estar “desduplicados” e também 

“comprimidos”; 

9.1.18. Deverá permitir a recuperação de mais de uma máquina virtual e/ou ponto de 

restauração simultâneo, permitindo assim, ter múltiplos pontos de tempo de uma ou mais 

máquinas virtuais; 

9.1.19. Todo serviço de migração das máquinas virtuais do repositório de backup até o 

armazenamento na produção reestabelecida, não deverá afetar a disponibilidade e 

acesso pelo usuário, sem paradas; 

9.1.20. Deverá prover acesso ao conteúdo das máquinas virtuais, para recuperação de arquivos, 

pastas ou anexos, diretamente do ambiente protegido (repositório de backup) ou 

replicados, sem a necessidade de recuperar completamente o backup e inicializar uma 

máquina virtual; 

9.1.21. Deverá permitir realizar buscas rápidas mediante os índices dos arquivos que sejam 

controlados por um sistema operacional Windows, quando este seja o sistema 

operacional executado dentro da máquina virtual da qual se tenha realizado o backup; 

9.1.22. Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por 

meio da integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows; 
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9.1.23. Deverá permitir realizar a truncagem de logs transacionais (transaction logs) para 

máquinas virtuais com SQL Server e Oracle; 

9.1.24. Deverá permitir notificações por correio eletrônico, SNMP ou através dos atributos da 

máquina virtual do resultado da execução de seus trabalhos; 

9.1.25. Deverá permitir a recuperação de dados através de inicialização da máquina virtual 

diretamente do repositório em ambiente isolado, sem necessidade de recuperação 

completa do backup, permitindo o acesso aos dados das aplicações instaladas; 

9.1.26. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores de 

servidores de correio eletrônico, tais como Microsoft Exchange 2010 SP1, 2013 e 

superiores, possam recuperar objetos individuais, tais como contatos, mensagens, 

compromissos, anexos, entre outros, sem a necessidade de recuperar os arquivos da 

máquina virtual como um todo ou reiniciar a mesma; 

9.1.27. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos 

servidores de serviços de diretório, tais como Microsoft Active Directory, possam 

recuperar objetos individuais, tais como usuários, grupos, contas, entre outros, sem a 

necessidade de recuperar os arquivos das máquinas virtuais como um todo ou reiniciar a 

mesma; 

9.1.28. Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos 

servidores de banco de dados, tais como Microsoft SQL Server, possam recuperar 

objetos individuais, tais como bases, tabelas, registros, entre outros, sem a necessidade 

de recuperar os arquivos das máquinas virtuais como um todo ou reiniciar a mesma; 

9.1.29. Para a plataforma VMWare, deverá oferecer testes automatizados de recuperação para 

todas as máquinas virtuais protegidas, gerando confiabilidade de 100% na execução 

correta das máquinas virtuais e de suas aplicações (DNS Server, Controlador de 

domínio, Servidor de e- mail, etc.), no momento da recuperação; 

9.1.30. Para a plataforma VMWare, deverá permitir criar uma cópia da máquina virtual de 

produção, para criação de ambiente de homologação, teste, QA, etc; em qualquer 

estado anterior para a resolução de problemas, provas de procedimentos, capacitação, 

entre outros. Deverá ser possível executar uma ou várias máquinas virtuais a partir do 

arquivo de backup, em um ambiente isolado, sem a necessidade de espaço de 

armazenamento adicional e sem modificar os arquivos de backup (read-only); 
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9.1.31. Deverá oferecer arquivamento em fita, suportando VTL (Virtual Tape Libraries), biblioteca 

de fitas e drives LTO3 ou superior, possibilitando a gravação paralela em múltiplos 

drives, além da criação de pools de mídia globais e pools de mídia GFS; 

9.1.32. Deverá oferecer trabalhos de cópia de backup com implementação de políticas de 

retenção; 

9.1.33. Deverá ser fornecida com a funcionalidade de acelerar a rede “WAN” para geração de 

cópia ou replicação das máquinas virtuais, sem utilização de agentes, nem configurações 

de rede especiais; 

9.1.34. Deverá incluir um plug-in para VMware vSphere Web Client, permitindo o monitoramento 

da infraestrutura de backup diretamente do vSphere Web Client, com visibilidade 

detalhada e geral do estado dos trabalhos e recursos de backup; 

9.1.35. Deverá operar em ambientes virtualizados através das soluções da VMware, incluindo: 

VMware vSphere 5.5 e superiores; 

9.1.36. Deverá ter a capacidade de monitoramento em tempo real, da solução de backup, com 

notificação de problemas de backup e desempenho, com geração de alertas e base de 

conhecimento para resolução dos mesmos; 

9.1.37. Deverá ter a capacidade de monitoramento e análise de capacidade do ambiente para 

crescimento, ajustes e planejamentos de crescimento; 

9.1.38. Deverá garantir a recuperação granular e consistente, sem necessidade de agentes 

adicionais para o ambiente virtualizado através das soluções acima, principalmente para 

os seguintes softwares: 

9.1.38.1. Microsoft SQL Server 2008 em diante; 

9.1.38.2. Oracle Database 11g em diante. 

9.1.39. Deverá ser capaz de realizar réplicas em outros sites ou infraestruturas a partir dos 

backups realizados; 

9.1.40. Deverá regular de forma dinâmica e parametrizável, a exigência sobre os sistemas 

protegidos, de forma tal, que se possa definir limites de utilização de performance em 

discos para diminuir o impacto na infraestrutura de produção, durante as atividades de 

backup; 
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9.1.41. Deverá permitir um método de fácil de recuperação, desde ambientes de contingência, 

com as ações pré-configuradas para evitar ações manuais em caso de desastre, similar 

a um botão de emergência; 

9.1.42. Deverá oferecer a possibilidade de armazenar os arquivos de backup de forma 

criptografada, com algoritmo mínimo de 256 bits, ativando e desativando tal operação, 

assim como assegurar o trânsito da informação através desse cenário, mesmo que 

impacte a performance da gravação; 

9.1.43. Deverá permitir a criação de níveis de delegação de tarefas (perfis) de recuperação no 

nível de elementos da aplicação, inclusive para outros usuários, de forma a diminuir a 

carga de atividades executadas pelo administrador da plataforma; 

9.1.44. Deverá dispor de funcionalidades integradas que permitam a seleção de um repositório 

de backup que esteja alojado em um provedor de serviços na nuvem (backup ou 

replicação na nuvem – cloud providers); 

9.1.45. Deverá oferecer um conjunto de relatórios capazes de apresentar informações do tipo: 

9.1.45.1. Relatórios que permitam determinar a ineficiência dos recursos em uso; 

9.1.45.2. Relatórios que facilitem a visibilidade de tendências negativas e anomalias; 

9.1.46. Quadros de controle claros, apresentáveis e integráveis em sites web; 

9.1.47. Deverá permitir a visualização das máquinas virtuais que estão vinculadas a algum 

trabalho de backup e/ou replicação; 

9.1.48. Deverá oferecer a capacidade de relatar o cumprimento das políticas de proteção de 

dados e disponibilidade de acordo com parâmetros definidos; 

9.1.49. Deve suportar múltiplas operações dos componentes/servidores participantes da 

estrutura de backup, permitindo atividades de backup e recuperação simultâneas; 

9.1.50. Deve suportar repositório de backup com aumento de escala ilimitado para o 

armazenamento de dados com suporte aos seguintes sistemas de armazenamento: 

9.1.50.1. Microsoft Windows 

9.1.50.2. Linux; 
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9.1.50.3. Pastas compartilhadas; 

9.1.50.4. Appliances desduplicadores. 

9.1.51. Suportar servidores proxy de backup virtuais ou físicos para backup de máquinas 

virtuais; 

9.1.52. Deve estar homologado para o Oracle Database 11g e 12c nos sistemas operacionais 

Windows ou Linux sem a necessidade de instalação de agentes; 

9.1.53. Deve possuir a funcionalidade de recuperar dados para servidores diferentes do 

equipamento de origem; 

9.1.54. Deve estar licenciado para utilização de no mínimo 1 (uma) biblioteca de fita com número 

independente da quantidade de drives e slots operando simultaneamente e com 

compartilhamento entre os jobs de backup; 

9.1.55. Deve ser ofertada a versão mais atual do software de backup, liberada oficialmente pelo 

Fabricante do software. Caso haja necessidade, por razões de compatibilidade com os 

demais componentes de hardware e software do ambiente de backup, a Contratante se 

reserva o direito de utilizar a versão do software imediatamente anterior à versão mais 

atual, sem nenhum ônus adicional para a Contratante; 

9.1.56. Deve dar suporte ao BitLocker; 

9.1.57. A solução ofertada deve ter a capacidade de realizar o restore granular ou total de um 

servidor virtual a partir do snapshot do storage; 

9.1.58. A solução ofertada dever ser capaz de recuperar/executar o servidor virtual protegido, a 

partir do snapshot do storage. 

10. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 

 

10.1. Os Serviços de Instalação deverão ser adquiridos de forma unitária para cada unidade 

de modelo de hardware adquirido; 

10.2. A solução deverá ser montada e instalada nas dependências da C ontratante e deverá 

compreender a desembalagem e montagem de todos os componentes que integram a 

solução, a instalação física em rack padrão 19”, conexão à rede de dados e alimentação 

elétrica do equipamento; 
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10.3. Fica sob responsabilidade da Contratada o provimento de todos os equipamentos, 

ferramentas e acessórios necessários a correta montagem do equipamento; 

10.4. Fica sob a responsabilidade da Contratada a limpeza e arrumação geral do(s) 

ambiente(s) e a remoção e correto descarte de sobras e materiais inservíveis ao término 

da execução da instalação; 

10.5. Não compreende o fornecimento de materiais ou serviços para a instalação ou 

adequação de infraestrutura de dados ou elétrica; 

10.6. Deverá ser feita todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software 

componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível 

com as demais soluções deste lote e considerada estável; 

10.7. Habilitação de licenças que porventura sejam adquiridas e recursos do equipamento que 

serão utilizados no projeto; 

10.8. Os hosts de virtualização deverão contemplar as seguintes atividades: 

10.8.1. Deverá ser realizado o startup físico e lógico do servidor; 

10.8.2. Atualizar o Firmware dos servidores para a última versão disponível; 

10.8.3. Deverá configurar o Servidor de virtualização de acordo com as melhores 

práticas; 

10.8.4. Configurar o failover cluster em 2 servidores; 

10.8.5. Deverá contemplar a migração de 7 servidores físicos para o ambiente virtual 

(P2V); 

10.9. Deverá ser configurado o software de backup e realizar as seguintes atividades após a 

instalação: 

10.9.1. Deverá ser executado um teste de restore de 01 (um) Job de File System; 

10.9.2. A Contratada deverá acompanhar a execução de backup durante 2 (dois) dias 

após ao instalação do software de backup; 

10.9.3. Montar em conjunto com o time técnico da Contratante os JOBs de Backup de 

acordo com as políticas definidas pela Coren-SC; 

10.10. Os serviços de instalação, configuração deverão ser precedidos do efetivo levantamento 

do ambiente, documentação e planejamento detalhado; 

10.11. A Contratada deverá ins talar, configurar e testar a solução ofertada. Estas ações 

deverão contemplar a seguinte atividade: Completa instalação e configuração da 

solução; Testes e ajustes de toda a solução ofertada; 

10.12. O serviço deverá ser na forma on-site, com prazo de duração suficiente para a perfeita 

implementação da solução; 
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10.13. Todo processo do serviço realizado deverá ser demonstrado em relatórios com todos os 

seus detalhes da sua execução; 

10.14. Atividades de domínio e restruturação de políticas e gerenciamento de autenticação; 

10.14.1. Active Directory: 

10.14.1.1. Deverá ser incluso no escopo de entrega a implantação e substituição da 

topologia em uso para o Active Directory. Deverão ser inclusos as atividades 

descritas abaixo, mas não exaustivas: 

10.14.1.1.1. Instalação de 2 (dois) servidores para prover e substituir cenário de 

autenticação para a rede em LDAP sobre o Active Directory; 

10.14.1.1.2. Configurar floresta de domínio com pontos de replicação e alta 

disponibilidade e capacidade de manter o processo de autenticação 

em caso de falhas de um dos nodos, que deverá estar em clusters e 

em localizações de hosts físicos distantes; 

10.14.1.1.3. Configurar Unidades Organizacionais, propondo melhorias, 

melhores práticas e disposição otimizada, em conjunto com a 

equipe de infraestrutura, adequar ao cenário em curso, sugerir 

melhorias em posicionamentos e estrutura de diretório. 

10.14.1.1.4. Criação de usuários, para os casos em que não for possível 

migração, conservar as políticas vigentes para os processos de 

criticidade de senha, modelos de tempos e prazos de renovação, 

formar ditames que busquem otimizar os processos de segurança 

da informação, em conjunto com a equipe interna; 

10.14.1.1.5. Implantar, testar e modelar Scripts logon que possibilitem as 

otimização e automação de processo de logon em rede de domínio, 

possibilitando a segmentação por grupos, usuários chaves ou por 

setores, através de automação própria e exclusiva do AD, por meio 

de polices gerenciadas e que facilitem a manutenção e 

gerenciamento dos diferentes grupos de usuários; 

10.14.1.1.6. Desenvolver, implantar e testar o uso de políticas de segurança que 

possibilite a restrição e controle dos usuários da rede, baseada em 

grupos de usuários, setores ou similaridades em conjunto com a 

equipe interna. Além de prover acessos restritos a funcionalidades 

aos demais usuários, de maneira a prever falhas de segurança, ou 

acessos não autorizados que possam comprometer a integridade da 

rede e sistemas como um todo; 
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10.14.1.2. DNS: 

10.14.1.2.1. Implantar, testar e criar réplicas de servidores DNS de modo a 

substituir os atuais, possibilitando a gestão e alta disponibilidade 

destes nos modelos de replicação cruzada que suporte a 

sustentação do serviço de DNS mesmo na falha ou ausência de um 

dos nodos; 

10.14.1.2.2. Implantar melhorias e sugerir melhores práticas que busque 

dinamizar e automatizar a gestão e que visem a facilitar o 

gerenciamento destes na rede; integrar aos processos de entregar 

do DHCP de modo a otimizar a adição e subtração de novos nodos 

na rede de dados. E fazer uso de boas práticas e ativar os 

mecanismos de proteção e segurança destes, mediante a possíveis 

vulnerabilidades. 

10.14.1.3. DHCP: 

10.14.1.3.1. Adicionar, atualizar e substituir os atuais servidores de DHCP 

associados ao processo de distribuição de endereços, propor 

melhorias na topologia atual e visar a plena associação aos novos 

suítes de rede, aplicar melhores práticas que visem minimizar a 

sobre carga da rede, dimensionar arquiteturas dimensionadas a 

suportar a evolução gradativa da rede, em modelos de 

segmentação a ser desenvolvido em conjunto com a equipe interna; 

10.14.1.3.2. Acompanhar por um período a propagação dos novos protocolos de 

modo a prover o suporte imediato aos casos que demandarem 

esclarecimento de dúvidas e ações imediatas de correções pelo 

período de 7 dias uteis, ainda que maneira remota, mas sem 

comprometer o SLA de atendimento em 3 horas para o 

atendimento. 

10.14.1.3.3. Ressalta que este prazo, mencionado no item anterior, aplica-se e 

adequa-se apenas ao período de garantia e estabilização da rede, 

para os serviços do Active directory e não se submete aos prazos e 

condições de atendimentos em cada uma das modalidades já 

descritas, anteriormente. 

10.14.1.4. FILE SERVER: 

10.14.1.4.1. A solução deverá também dispor de modelo de atividade de oferta 

de FILESERVER em topologia de alta disponibilidade de modo a 
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preservar a disponibilidade e acesso aos arquivos, mesmo em 

situações de falhas de um dos nodos; 

10.14.1.4.2. Deverá ser incluso o dimensionamento e migração, em conjunto 

com a equipe interna, as características e perfis de acessos já em 

uso e prover o redimensionamento desses perfis de modo a facilitar 

e prometer a gestão simplificada e centralizada dos acessos, 

oferecer modelos que possam ser centralizados em grupos 

similares e que visem a facilidade de gerenciamento continuado da 

equipe interna, na manutenção dos acessos; 

10.14.1.4.3. As atividades descritas não deverão ser desenvolvidas de modo a 

impactar o acesso aos usuários e deveram dispor de comunicação 

prévia e programada naquelas situações que incorrer em 

indisponibilidade; 

10.14.1.4.4. Poderá em comum acordo ocorrer preferivelmente em horários 

comerciais, desde que sejam formalizados os impactos e prazos 

estimados, além de comunicação prévia aos setores envolvidos; 

aqui cabe ressaltar que deverão ser previamente autorizados pela 

gerência ou fiscal interno nomeado como responsável pelo 

acompanhamento do projeto; 

10.14.1.5. DOCUMENTAÇÃO E HANDS-ON: 

10.14.1.5.1. A transição do Active directory deverá ser documentada de modo a 

explanar a topologia implantada, sua associação aos processos da 

rede. Deverá ser oferecido na modalidade de treinamento Hands-on 

presencial a transferência de conhecimento em relação ao 

gerenciamento diário da solução do Active Directory implantada; 

10.14.1.5.2. O treinamento deverá capacitar os analistas internos ao uso diário e 

sua manutenção básica durante a operação diária. Deverá abranger 

os processos implantados para a gestão dos usuários, manutenção 

de políticas, alterações de perfis de acessos, de grupos e scripts de 

logon; 

10.14.1.5.3. Elaborar estrutura de backup que garanta a proteção dos dados 

principais em conjunto com a solução de Backup implantada, de 

modo a desenvolver estrutura e política automatizada retenção de 

dados essenciais ao funcionamento do AD, DNS e DHCP 
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implantados, para situações que incorram em caso de falhas. O 

processo de backup também deverá ser documentado. 

10.14.1.6. GERENTE DE PROJETO 

10.14.1.6.1. O processo de migração e instalação do Active Directory deverá ser 

regido por gerente de projetos e dotar de processos mínimos 

esperados para projetos dessa magnitude, dada a interação da rede 

de dados e deverá ser gerenciado, também por profissional 

certificado e deverá seguir a formalidade mínima do gerenciamento, 

controle, atenção ao cronograma, responsabilidades e 

comunicação. 

Cláusula 4ª RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADES 

4.1 Esta Cláusula trata dos recursos humanos a serem alocados pela contratada, suas 

qualificações mínimas e os seus respectivos papéis e responsabilidades no projeto: 

4.1.1. Gerente de Projetos – Profissional com certificação PMP ativa e experiência comprovada 

no gerenciamento de projetos de implantação e migração de soluções de infraestrutura 

de TI.  Caberá a ele a liderança da equipe de projeto e as atividades de gerenciamento e 

facilitação para o alcance dos objetivos do projeto segundo as melhores práticas de 

mercado; 

4.1.2. Analista(s) Integrador (es) – conjunto com um ou mais profissionais que (individualmente 

ou conjuntamente) reúna as certificações: 

4.1.2.1. Certificação oficial do fabricante para implantação da infraestrutura de 

armazenamento ofertada; 

4.1.2.2. Certificação oficial do fabricante para implantação da solução de backup 

ofertada; 

4.1.2.3. Certificação Gerencia de projeto para o profissional responsável pelo 

desenvolvimento, planejamento e gerenciamento do projeto de implantação 

emitida pelo PMI; 

4.1.2.4. Certificação profissional Certified Associate Windows Server ou superior. 

4.1.3. Comprove participação em projetos de implantação de: 

4.1.3.1. De cada um dos componentes da solução ofertada; 

4.1.3.2. De soluções do mesmo porte da ofertada. 

4.1.4. Caberá a este(s) profissional(ais) equipe o desenvolvimento do projeto de arquitetura 

futura, a execução e coordenação de atividades de implantação, instalação, 

configuração e testes; e outras atividades técnicas conforme as prescrições deste edital. 
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Cláusula 5ª QUANTIDADE DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS 

5.1 Os Itens do Objeto Contratado expressa a quantidade de Equipamentos/Softwares/Licenças 

que devem ser fornecidas pelo Contratado para Solução de Infraestrutura para Data Center: 

Item  Descrição do Objeto Quantidade 

Equipamentos 

1 Servidor de  Virtualização 2 

2 Servidor 2 U – Backup 1 

3 Storage iSCSI 1 

4 Switch Acesso 24 Portas – iSCSI 2 

5 Switch Acesso 24 Portas Empilhável - Core 2 

Softwares 

6 Software de Backup 2 

7 
Windows Server DataCenter Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL 
CoreLic Qlfd - Windows Datacenter Virtualização 

2 

8 
Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic - 
Windows Standard Backup 

1 

9 
Windows Remote Desktop Services CAL 2019 SNGL OLP NL 
DvcCAL - CAL WTS por Dispositivo W2019 

20 

10 
Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL - CAL por 
Dispositivo W2019 

80 

Serviços 

11 
Serviços de Implementação da Solução + Serviços Microsoft – AD, 
dns, DHCP, FILESERVER 

1 

 

Cláusula 6ª DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até a completa instalação da Solução Data 

Center. 

Cláusula 7ª DO PRAZO DE ENTREGA 

7.1 O prazo de entrega da completa instalação da Solução Data Center é de até 60 (sessenta) dias 

a contar da assinatura do contrato. 

Cláusula 8ª DO FISCAL DO CONTRATO 

8.1 O fiscal do contrato terá autoridade para exigir o cumprimento de todos os itens desta 

especificação. 

8.2 A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades 

sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatados. 

8.3 O fiscal do contrato será o Chefe de Departamento de Tecnologia da Informação, Michel R. 

Kannernberg. 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Coren/SC                                                                                                                Página 113 de 119 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

Cláusula 9ª DOS DEVERES DA CONTRATADA 

9.1 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

9.2 Executar fielmente os serviços contratados, em conformidade com as cláusulas avençadas e 

normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no 

andamento da Contratante; 

9.3 Designar, por escrito, preposto(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências 

durante a execução deste objeto; 

9.4 A Contratada deverá assumir a responsabilidade por: 

9.4.1 Fornecer o objeto de acordo com as especificações disposta na proposta comercial; 

9.4.2 Executar os serviços de suporte de acordo com as especificações disposta neste 
Contrato; 

9.4.3 Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo 
com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com a 
redação que lhe deu a Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

9.4.4 Manter seus empregados quando em serviços de suporte, devidamente identificados; 

9.4.5 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente 
o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela Contratante; 

9.4.6 Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou 
prepostos, na execução dos serviços de suporte do objeto deste Edital; 

9.4.7 Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quando para a 
execução dos serviços de suporte em si; 

9.4.8 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinadoras da Contratante, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com este órgão, cabendo à Contratada vencedora todos 
os encargos e obrigações previstos na legislação social trabalhista em vigor; 

9.4.9 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com 
eles, ainda que verificados em dependências da Contratante; 

9.4.10 A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre os dados e informações relativos aos 
serviços realizados; 

9.4.11 Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independentemente de solicitação. 

Cláusula 10ª DOS DEVERES DO CONTRATANTE 

10.1 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 
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10.2 Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto 

fornecido e serviços executados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a 

seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

10.3 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas; 

10.4 Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no Contrato; 

10.5 Solicitar a substituição dos produtos que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das 

especificações do objeto; 

10.6 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada de acordo com as 

cláusulas deste Instrumento; 

10.7 A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a prestação 

dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados, por ajuste 

entre as partes. 

Cláusula 11ª DOS PAGAMENTOS 

11.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
atestada pela Contratante; 

11.2 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, será de até 
07 (sete) dias úteis, contados da data do atesto; 

11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta corrente da Contratada ou boleto 
bancário, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada 
do atesto do Fiscal do Contrato; 

11.4 Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, 
da Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, o Conselho Regional de Enfermagem de 
Santa Catarina, CNPJ nº 75.308.106/0001-56, e ainda, os números do Banco, da Agência e 
da Conta Corrente da Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto; 

11.5 Sobre o valor da nota fiscal, a Contratante fará as retenções devidas ao INSS e as dos 
impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012; 

11.6 A Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos 
comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação; 

11.7 Caso a Contratada seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar 
no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma da Instrução Normativa SRF nº 
1.234, de 11/01/2012, assinada pelo seu representante legal; 

11.8 Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada qualquer 
penalidade. 

Cláusula 12ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

12.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina, e correrá sob a seguinte rubrica orçamentária: 

12.1.1 Itens 1 ao 5: Rubrica 44.90.052.004 – Bens de Informática; 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Coren/SC                                                                                                                Página 115 de 119 
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

www.corensc.gov.br 

  

 

12.1.2 Itens 6 ao 10: Rubrica 44.90.052.011 – Software e Aquisição de Licenças 

12.1.3 Item 11: Rubrica 33.90.039.002.014 – Serv. Relacionados à Tecn. da Informação. 

Cláusula 13ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

será descredenciada do SICAF, e do cadastro de fornecedores do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor global do Contrato, a empresa Contratada que: 

13.1.1 Apresentar documentação ou declaração falsa; 

13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3 Falhar na execução do Contrato; 

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5 Cometer fraude fiscal; 

13.2 Para os fins do item 13.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 

90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97, da Lei n.º 8.666/1993. 

13.3 O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 

78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93. 

13.4 A Contratante ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a Contratada e os 

terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 

Cláusula 14ª DA RESCISÃO DO CONTRATO 

14.1 A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a rescisão do 

Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

14.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

14.2.1 Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do Contratante, quando o 

Contratante, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por parte 

da Contratada, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, 

decidir rescindir o Contrato; 

14.2.2 Amigável, por acordo formalizado no processo entre o Contratante e a Contratada, 

desde que haja conveniência para o Contratante; 

14.2.3 Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme os 

termos de sentença transitada em julgado. 
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14.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e, no 

procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o 

Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

14.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

14.5 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, 

já calculados ou estimados. 

14.6 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da Lei n.º 

8.666/1993, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados, tendo ainda direito a, principalmente: 

14.6.1 Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

14.6.2 Pagamento do custo de desmobilização. 

Cláusula 15ª DO FORO 

15.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro da Justiça 

Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes. 

 
 
 

Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2019. 

 
 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Msc. Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
 
 
 
 

CONTRATANTE: ................................................................................................ 
Alessandra Junkes Coutinho 

Tesoureira do Coren/SC 
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CONTRATADO: ................................................................................................ 
XXXXXXXXXX 

Representante do Fornecedor 

 
 
 

Testemunhas: 
1) ___________________________ 2) __________________________ 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO III 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

Processo Licitatório n.º 021.926208/2019 
Pregão Eletrônico n.º 017/2019 – Coren/SC 

 

Nome da empresa Licitante:_________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________ 

Endereço completo:_______________________________________________ 

Telefone/Fax:___________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

 

Preposto:__________________________________________________________ (quem irá 

representar a Licitante administrativamente, sempre que for necessário, e receber as demandas e 

reclamações da Administração, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotar ocorrências, 

tomar medidas para sanar eventuais falhas). 

 

CPF Preposto:__________________________________________________________ 

Telefone Preposto:___________________________________________________ 

E-mail Preposto:_____________________________________________________ 

 

Item Descrição Geral Quantidade Média de Preços Custo Total  

Equipamentos R$ XXX.XXX,XX 

01 Servidor de Virtualização 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

02 Servidor 2 U – Backup 01 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

03 Storage iSCSI 01 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

04 Switch Acesso 24 Portas – ISCSI 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

05 Switch Acesso 24 Portas  Empilhável– Core 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

Software R$ XXX.XXX,XX 

06 Software de Backup 02 R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

07 
Windows Server DataCenter Core 2019 SNGL OLP 
16Lic NL CoreLic Qlfd - Windows Datacenter 
Virtualização 

02 R$ XX.XXX,XX 

R$ XX.XXX,XX 
08 

Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 
16Lic NL CoreLic - Windows Standard Backup 

01 R$ XX.XXX,XX 

09 
Windows Remote Desktop Services CAL 2019 SNGL 
OLP NL DvcCAL - CAL WTS por Dispositivo W2019 

20 R$ XX.XXX,XX 

10 
Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL - 
CAL por Dispositivo W2019 

80 R$ XX.XXX,XX 

Serviços R$ XX.XXX,XX 

11 
Serviços de Implementação da Solução + Serviços 
Microsoft – AD, dns, DHCP, FILESERVER 

01 R$ XX.XXX,XX  

CUSTO TOTAL ESTIMADO................................................................................................................ R$ XX.XXX,XX 
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VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica. 

*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias. 

 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 017/2019 do Coren/SC, declaramos que:  

 Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos 

objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra 

especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, 

trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, 

regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de administração, 

material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de 

hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 017/2019 do Coren/SC, e seus Anexos. 

 O(s) serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas do Edital 

respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado. 

 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019 

___________________________ 

Representante Legal  

Cargo/Função na Empresa 


