
 
 

____________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº 9/2019 – Solução d e Armazenamento de Dados (Storage) 

PREGÃO ELETRÔNICO RFB/SUCOR/COPOL Nº 9/2019  

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PREGÃO ELETRÔNICO RFB/SUCOR/COPOL Nº 9/2019 

(Processo Administrativo n.° 12440.720182/2019-57)  
 

 

Torna-se público que o(a) Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do(a) 
Coordenação-Geral de Programação e Logística (Copol), sediado(a) no Edifício Anexo do Ministério da 
Fazenda, Bloco P, Sala 225, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, CEP: 70.048-900, realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote , sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002,da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das Instruções 
Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 

 

Data da sessão: 08/11/2019 

Horário: 09h – Horário de Brasília-DF 

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

UASG: 170010 – Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

Recebimento das propostas: a partir da disponibilização do Edital no Sistema Eletrônico (Compras 
Governamentais), até o início da sessão de abertura da licitação. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
nova Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD), incluindo Solução de 
Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD) e suporte na 
Solução Atual para o Datacenter da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, por até 60 
(sessenta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 

Lote  Item Descrição Detalhamento preliminar Qtde. Valor Estimado 
R$ 

I 1 

Solução de 
Armazenamento 
Consolidado de 
Dados (SACD) 

Solução de Armazenamento Consolidado de 
Dados totalizando a capacidade líquida 
mínima de 2,0 PiB (dois inteiros de 
Pebibytes) e capacidade efetiva mínima de 
5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) 
prevendo Suporte Técnico, Manutenção e 
Garantia on-site de 60 (sessenta) meses 
com Redundância em pares de 
equipamentos, conforme especificação 
técnica 

1 Solução de 
2,0 PiB 

Líquidos e 
5,0 

PiB Efetivo 

13.941.380,00 
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2 

Solução de 
Armazenamento 
para Backup (SAB) 

Solução de Armazenamento para Backup de 
capacidade líquida mínima de 1,0 PiB (um 
Pebibyte) de armazenamento prevendo 
Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-
site de 60 (sessenta) meses, conforme 
especificação técnica 

1 Solução de 
1,0 PiB 
Líquido. 

1.916.488,00 

3 

Instalação, 
Configuração e 
Ativação da SACD 

Engloba o conjunto de procedimentos 
necessários à colocação dos equipamentos 
e softwares fornecidos em pleno 
funcionamento, em perfeitas condições de 
operação e de forma totalmente integrada ao 
ambiente de infraestrutura de informática da 
RFB. 

1 Serviço 226.400,00 

4 

Repasse de 
Conhecimento da 
SACD 

Repasse de conhecimento, da SACD e SAB, 
na forma de treinamento, em Brasília para 1 
(uma) turma, para 07 (sete) alunos, com 
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas; 

Uma turma 
de 

7 Alunos 

90.800,00 

5 

Migração de Dados 
para a SACD 

A totalidade dos dados armazenados NA 
SOLUÇÃO ATUAL deverá ser migrada para 
os novos subsistemas, observando que a 
transferência deve ser finalizada no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, contados da 
emissão do TRP dos itens 1 e 2 do mesmo 
Lote. 

1 Serviço 119.250,00 

II 

6 

Solução de Rede de 
Armazenamento de 
Dados 
(SRAD) 

Solução completa de Switches Fibre 
Channel com 64 (sessenta e quatro) portas 
disponíveis a ser hospedada no Datacenter 
da Receita Federal do Brasil prevendo 
Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-
site de 60 (sessenta) meses, conforme 
especificação técnica. 

Solução de 2 
Switches 

334.570,42 

7 
Instalação, 
Configuração e 
Ativação da SRAD 

Serviço de instalação, configuração e 
ativação da rede 

1 Serviço 83.200,10 

8 

Repasse de 
Conhecimento da 
SRAD 

Repasse de conhecimento, na forma de 
treinamento, em Brasília para 1 (uma) turma, 
para 07 (sete) alunos, com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas; 

Uma turma 
de 

7 Alunos 

54.063,27 

III 9 

Renovação do 
Suporte e Garantia 
da Solução Atual 
para o período da 
Migração de Dados 

Renovação do suporte, manutenção e 
garantia para a solução de armazenamento 
de dados Atual durante a migração por 180 
dias para os pares de controladoras 
FAS8040, FAS6250 e FAS8080 

1 Serviço, 
24x7 por 180 

dias 

1.485.267,70 

Total  18.251.419,29 

1.2. A licitação será dividida em 3 (três) lotes, sendo o Lote I formado pelos itens 1 ao 5; Lote II 
pelos itens 6 ao 8; e Lote III pelo item 9, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global do lote, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4 Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas propostas 
de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na composição do preço 
global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de preferência para produtos e 
serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - NTB 
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classificação abaixo: 

Programa: 2110 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Economia;   

Ação Orçamentária: 20VF – Fortalecimento Institucional;  

Plano Orçamentário: 0008 – Modernização da Infraestrutura de Tecnologia, Comunicação e 
Informação;   

Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 089120; e  

Natureza de Despesa: 

33904020 – Treinamento/capacitação em TIC: Item 4 do Lote I e Item 8 do Lote II; 

33904021 – Serviços técnicos profissionais de TIC: Item 5 do Lote I; 

33904022 – Instalação de Equipamentos de TIC: Item 3 do Lote I e Item 7 do Lote II; 

44905237 – Equipamentos de TIC – ativos de rede: Item 6 do Lote II; e 

44905243 – Equipamentos de TIC: Itens 1 e 2 do Lote I.  

3. DO CREDENCIAMENTO 

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

3.2. 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. 

3.3. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe 
zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

3.4. O registro cadastral 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. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

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

4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, pois o objeto do 
presente procedimento licitatório se trata de bens com ampla competitividade de 
mercado, existindo diversas empresas do ramo que conseguem fornecer o objeto 
pretendido neste certame, sem a necessidade de se constituírem em consórcio 
(Acórdão TCU nº 1.102/2009 – 1ª Câmara); 

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

4.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017) 

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

4.3 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de 
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam 
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou 
subcontratação. 

4.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os 
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte 
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007. 

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

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

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

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

4.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010,  é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 



 
 

____________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº 9/2019 – Solução d e Armazenamento de Dados (Storage) 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.6 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

4.6.1.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa. 

 
4.6.2 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; 
4.6.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
4.6.4 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 Const ituição; 

4.6.5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.6.6  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 
III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

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

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

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

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. 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. 

5.2. 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.  

5.3. 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.  

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.   
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5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

5.5.1 Valor total do item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 
acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 
constantes do Termo de Referência; 

5.5.2 Descrição do objeto, consoante as especificações constantes do Termo de Referência;  

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.7. 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; 

5.7.1      A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta 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. 

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

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

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

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

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 
-TCU - Plenário); 

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

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

6.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem pertinência com as especificações constantes do 
Termo de Referência. 

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

6.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

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

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Lote. 

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

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  

6.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

6.9.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema.  

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

6.11 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

6.13 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  
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6.14 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 

6.15 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 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 de lances.  

6.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 
de ordenação das propostas. 

6.17 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 
de 2015. 

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

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

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

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

6.22 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos 
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

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

6.20.1.1 prestados por empresas brasileiras;  
6.20.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 
6.20.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

6.23 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.  
6.24 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado 
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
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6.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

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

6.27 Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento 
estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.17 4, de 2010. 

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

6.28 Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de 
agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010. 

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 
proposta final, conforme subitem 9.1.2.  

7.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser entregue pelo licitante e analisada 
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.  

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

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

7.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

7.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

7.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

7.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

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

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

7.5.4.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.  
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7.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da 
proposta. 

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

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

7.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) horas, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

7.9.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro. 

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

7.9.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.  

7.9.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 
que não haja majoração do preço proposto. 

7.9.4.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de 
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de 
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.  

7.9.4.2 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes; 

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

7.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

7.15. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.15.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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7.15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.16 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 
e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.17 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 

8 DA HABILITAÇÃO  

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

8.1.1 SICAF; 
8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
8.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
8.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

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

8.1.5.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.5.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
8.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

8.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 
e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 



 
 

____________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº 9/2019 – Solução d e Armazenamento de Dados (Storage) 

8.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

8.4 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, 
ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

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

8.5  Os licitantes que não estiverem com documentos de habilitação cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-
Financeira, nas condições descritas adiante. 

 

8.6  Habilitação jurídica:  

8.6.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

8.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

8.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

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

8.6.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

8.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 
 

8.7   Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.7.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

8.7.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.7.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943; 

8.7.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual/distrital, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual;  

8.7.6 prova de regularidade com a Fazendas Municipal e Estadual/Distrital do domicílio 
ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

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

 

8.8  Qualificação Econômico-Financeira:  

 
8.8.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

8.8.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

8.8.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 

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

8.8.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da 
Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 
não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

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

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 



 
 

____________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº 9/2019 – Solução d e Armazenamento de Dados (Storage) 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

8.8.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF no nível de qualificação econômico-
financeira, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

 

8.9  Qualificação Técnica:  

8.9.1 As empresas, cadastradas ou não no SICAF no nível de qualificação técnica,  
deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

8.9.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional que apresente(m) aptidão para 
o fornecimento e para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado que comprove(m) que a licitante:  

8.9.2.1 Para o Lote I: 

8.9.2.1.1 Forneceu no mínimo 400 (quatrocentos) TB de uma Solução de 
Storage compatível com objeto do item 1; e 

8.9.2.1.2 Prestou um serviço de Migração de Dados, cuja prestação ocorreu 
dentro do prazo estipulado em contrato. 

8.9.2.2 Para o Lote II: 

8.9.2.2.1 Forneceu no mínimo 1 (um) equipamento compatível com objeto do 
item 6; 

8.9.2.3 Para o Lote III: 

8.9.2.3.1 Prestou um serviço de suporte e manutenção adequados e dentro 
dos prazos contratuais de no mínimo 300 (trezentos) TB de uma 
Solução de Storage compatível com objeto do item 9. 

8.9.3 Os atestados deverão referir-se a fornecimento(s) e/ou serviço(s) prestados no 
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente;  

8.9.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
fornecimento e do serviço, a apresentação de diferentes atestados de fornecimento ou  de 
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do 
item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

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

8.9.6 Terá que ser comprovada a entrega dos bens e a prestação de serviço dentro do 
prazo, contendo informações que permitam estabelecer, por proximidade de características 
técnicas, comparação entre o objeto deste Edital e aquele fornecido; 

8.9.7 Diferentes atestados de objetos compatíveis fornecidos por entidades distintas 
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poderão ser somados pelos licitantes. 

8.9.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua 
continuidade. 

8.9.9 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria 
assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência. 

 
8.9.9.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais 
para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade 
por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

8.10 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 
complementar: 

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

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

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

8.10.1.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 
8.10.1.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte 

dos cooperados que executarão o contrato; e 
8.10.1.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 

da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia 
que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a 
ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias 
gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) 
ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação; 

8.10.1.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o 
art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

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

8.12 Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 
(upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
aceito o envio da documentação por meio do e-mail copol.licitacao@rfb.gov.br.  
8.12.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 
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8.12.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

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

8.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição 
no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

8.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

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

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

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

8.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao 
lance vencedor, em conformidade com o modelo abaixo: 
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Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar Qtd Valor (R$) 

I 

1 Solução de Armazenamento 
Consolidado de Dados (SACD) 

Solução de Armazenamento Consolidado de Dados 
totalizando a capacidade líquida mínima de 2,0 PiB (dois 
inteiros de Pebibytes) e capacidade efetiva mínima de 
5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) prevendo Suporte 
Técnico, Manutenção e Garantia on-site de 60 
(sessenta) meses com Redundância em pares de 
equipamentos conforme especificação técnica 

1 Solução de 2,0 
PiB Líquidos e 
5,0 PiB Efetivo 
com Suporte 

24x7 

 

2 Solução de Armazenamento 
para Backup (SAB) 

Solução de Armazenamento para Backup de capacidade 
líquida mínima de 1,0 PiB (um Pebibyte) de 
armazenamento prevendo Suporte Técnico, 
Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses, 
conforme especificação técnica 

1 Solução de 1,0 
PiB Líquido com 
Suporte Técnico 

24x7 

 

3 Instalação, Configuração e 
Ativação da SACD 

     Engloba o conjunto de procedimentos necessários à 
colocação dos equipamentos e softwares fornecidos em 
pleno funcionamento, em perfeitas condições de 
operação e de forma totalmente integrada ao ambiente 
de infraestrutura de informática da RFB. 

1 Serviço 
 

4 Repasse de Conhecimento da 
SACD 

Repasse de conhecimento, da SACD e SAB, na forma de 
treinamento, em Brasília para 1 (uma) turma, para 07 
(sete) alunos, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas; 

7 Alunos  
01 turma de 7 

Alunos 
 

5 Migração de Dados para a 
SACD 

A totalidade dos dados armazenados NA SOLUÇÃO 
ATUAL deverá ser migrada para os novos subsistemas, 
observando que a transferência deve ser finalizada no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão 
do TRP do item 1 do mesmo Lote 

1 Serviço 
 

Descrever aqui de forma completa a Solução do Lote I: Solução All flash ou híbrida, modelo de 
equipamentos da SACD e da SAB, conectores, tipo de discos, percentuais de camadas por discos, 
tipo de redes, descrição das portas, etc.) 

Valor Total do 
Lote I R$ -----> 

 

Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar Qtd Valor (R$) 

II 

6 
Solução de Rede de 
Armazenamento de Dados 
(SRAD) 

Solução completa de Switches Fibre Channel com 64 
(sessenta e quatro) portas disponíveis a ser hospedada 
no Datacenter da Receita Federal do Brasil prevendo 
Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-site de 60 
(sessenta) meses, conforme especificação técnica 

1 Solução de 2 
Switches com 
Suporte 24x7 

 

7 Instalação, Configuração e 
Ativação da SRAD Serviço de instalação, configuração e ativação da rede 1 Serviço  

8 Repasse de Conhecimento da 
SRAD 

Repasse de conhecimento, na forma de treinamento, 
em Brasília para 1 (uma) turma, para 07 (sete) alunos, 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas; 

7 Alunos  

01 turma de 7 
Alunos 

 

Descrever aqui de forma completa a Solução do Lote II: modelo de equipamentos, conectores 
descrição das portas, etc.) 

Valor Total do 
Lote II R$ ---------
---> 
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Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar 
 Qtd Valor (R$) 

III 9 
Renovação do Suporte e 
Garantia da Solução Atual para 
o período da Migração de 
Dados 

Renovação do suporte, manutenção e garantia para a 
solução de armazenamento de dados Atual durante a 
migração por 180 dias para os pares de controladoras 

FAS8040, FAS6250 e FAS8080 

1 Serviço, 24x7 
por 180 dias 

 

Descrever aqui de forma completa como será prestado o serviço do Lote III: 
Valor Total do
Lote III R$ ---------
-> 

 

 

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

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

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

10 DOS RECURSOS 

10.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 

10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

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

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 
constantes do Termo de Referência. 

 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato. 

14.2 O adjudicatário terá o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 
e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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14.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.4 O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) meses para os Lotes I e II; e de 
180 (cento e oitenta dia), podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 360 (trezentos e 
sessenta) dias, para o Lote III.  

14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 
do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

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

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

14.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 

 

15 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

15.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

 

18 DO PAGAMENTO 

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

 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
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ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 atrasar a entrega dos documentos exigidos no certame; 1 

2 ensejar o retardamento da execução do certame; 2 

3 deixar de entregar/enviar a documentação exigida no certame; 3 

4 
não regularizar a restrição na comprovação da regularidade fiscal, de 

que trata o § 1o do art. 43 da Lei Complementar no 123, de 2006; 
3 

5 não mantiver a sua proposta; 3 

6 não celebrar o contrato após a homologação do certame; 4 

7 cometer fraude no procedimento licitatório; 5 

8 cometer fraude fiscal; 5 

9 cometer atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação; 5 

10 comportar-se de modo inidôneo; 5 

11 apresentar declaração, documentação ou informação falsa, bem 
como, adulterá-los. 

5 

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

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

GRAU MULTA COMPENSATÓRIA  PRAZO DE 
IMPEDIMENTO (*) 

1 0,5% por ocorrência sobre o valor estimado da contratação Não 

2 1% por ocorrência sobre o valor estimado da contratação Não 

3 2% por ocorrência sobre o valor estimado da contratação De 2 meses a 1 ano 

4 3% por ocorrência sobre o valor estimado da contratação De 1 ano a 2 anos 

5 5% por ocorrência sobre o valor estimado da contratação de 2 anos até 5 anos 

19.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

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

19.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público.  

19.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
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19.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

19.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
19.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 
 

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECI MENTO 

20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
copol.licitacao@rfb.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Ministério da 
Economia, bloco “P”, Edifício Anexo A, sala 225, Divisão de Licitações, Esplanada dos Ministérios 
– Brasília/DF, CEP: 70.048-900. 

20.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
20.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

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

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

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

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

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

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

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

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

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

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

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

21.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço 
Ministério da Economia, bloco P, Edifício Anexo A, sala 225, Divisão de Licitações, Esplanada 
dos Ministérios – Brasília/DF, CEP: 70.048-900, nos dias úteis, no horário das 9:00 horas às 18:00 
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

21.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.14.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

21.14.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Divisão de Licitações  
Coordenação-Geral de Programação e Logística  



 

 

 

Anexo I do Edital 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contratação de Storages para a RFB (SACD/SAB/SRAD) 
 

  
 

(Processo Administrativo n.º 12440.720182/2019-57) 
 
 

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2019 
 

Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação 
Seção Especial de Tecnologia e Segurança da Informação – Sarti06 - 6ª. Região Fiscal 

Av. Afonso Pena, 1316 – 6º andar – Sala 631-I (Difis) - Ala C - CEP: 30130-003 - Belo Horizonte/MG 
https://receita.economia.gov.br/ 
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1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Contratação de nova Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD), incluindo Solução de 

Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD), com suporte e garantia por 
60 (sessenta) meses, e suporte na Solução Atual para o Datacenter da Receita Federal do Brasil em 
Brasília, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Termo de Re-
ferência.   

2 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

2.1. Bens e serviços que compõem a solução: 

Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar Qtd Métrica CATMAT/C
ATSER 

I 

1 Solução de Armazenamento 
Consolidado de Dados (SACD) 

Solução de Armazenamento Consolidado de Dados totalizando a capacidade 
líquida mínima de 2,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes) e capacidade efetiva 
mínima de 5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) prevendo Suporte Técnico, 
Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses com Redundância em 
pares de equipamentos, conforme especificação técnica 

1 Solução de 
2,0 PiB 

Líquidos e 5,0 
PiB Efetivo 

com Suporte 
Técnico 24x7 

Solução A definir 

2 Solução de Armazenamento 
para Backup (SAB) 

Solução de Armazenamento para Backup de capacidade líquida mínima de 1,0 
PiB (um Pebibyte) de armazenamento prevendo Suporte Técnico, Manutenção 
e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses, conforme especificação técnica 

1 Solução de 
1,0 PiB Líquido 
com Suporte 
Técnico 24x7 

Solução A definir 

3 Instalação, Configuração e 
Ativação da SACD 

     Engloba o conjunto de procedimentos necessários à colocação dos 
equipamentos e softwares fornecidos em pleno funcionamento, em perfeitas 
condições de operação e de forma totalmente integrada ao ambiente de 
infraestrutura de informática da RFB. 

1 Serviço Serviço 27111 

4 Repasse de Conhecimento da 
SACD 

Repasse de conhecimento, da SACD e SAB, na forma de treinamento, em 
Brasília para 1 (uma) turma, para 07 (sete) alunos, com carga horária mínima 
de 40 (quarenta) horas 

Uma turma de 
7 Alunos Turma 3840 

5 Migração de Dados para a 
SACD 

A totalidade dos dados armazenados NA SOLUÇÃO ATUAL deverá ser migrada 
para os novos subsistemas, observando que a transferência deve ser finalizada 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão do TRP dos itens 1 e 
2 do mesmo Lote 

1 Serviço Serviço 27260 
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II 

6 
Solução de Rede de 

Armazenamento de Dados 
(SRAD) 

Solução completa de Switches Fibre Channel com 64 (sessenta e quatro) 
portas disponíveis a ser hospedada no Datacenter da Receita Federal do Brasil 
prevendo Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) 
meses, conforme especificação técnica  

1 Solução de 2 
Switches com 

Suporte 
Técnico 24x7  

Solução 122971   

7 Instalação, Configuração e 
Ativação da SRAD Serviço de instalação, configuração e ativação da rede 1 Serviço Serviço 27111   

8 Repasse de Conhecimento da 
SRAD 

Repasse de conhecimento, na forma de treinamento, em Brasília para 1 (uma) 
turma, para 07 (sete) alunos, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas; 

Uma turma de 
7 Alunos Turma 3840 

III 9 

Renovação do Suporte e 
Garantia da Solução Atual para 

o período da Migração de 
Dados 

Renovação do suporte, manutenção e garantia para a solução de 
armazenamento de dados Atual durante a migração por 180 dias para os pares 
de controladoras FAS8040, FAS6250 e FAS8080 

1 Serviço, 
24x7 por 180 

dias 
Serviço 27740 

 
2.2. Não é exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, conforme o entendimento do 

Decreto n. 7.746/12, que regulamentou o artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666/93, além da Lei 12.305/10 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como, a Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 
19/01/10; 

2.3. A natureza do objeto a ser licitado é comum de acordo com o Parágrafo único do art. 1°, da Lei 
10.520, de 2002 c/c art. 4º do Decreto nº 5.450/2005, que considera bens e serviços comuns, com 
fornecimento de equipamento, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

2.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 
respectivo plano de cargos; e 

2.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da (s) Contratada(s) e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

 

3 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

A Receita Federal do Brasil – RFB, como administração tributária, faz uso intensivo de recursos de 
Tecnologia e Segurança da Informação. Portanto, precisa manter a disponibilidade do seu ambiente 
informatizado para exercer suas atribuições institucionais, sendo indispensável o bom funcionamento dos 
equipamentos de armazenamento de dados localizado no datacenter da RFB, em Brasília. 
 

Os avanços da TI têm permitido uma maior agilidade e a melhoria da qualidade e eficiência dos 
serviços prestados pela Receita Federal do Brasil à toda a sociedade. 
 

Com o intuito de auxiliar seus procedimentos e buscando uma melhora contínua no atendimento 
crescente da demanda por TI, a Coordenação-Geral de Tecnologia de Segurança da Informação (COTEC), 
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adquiriu através do Pregão Eletrônico RFB/COPOL nº 7/2014, oriundo do Processo Administrativo 
12440.000291/2013-69, diversos equipamentos que fazem parte da Solução Atual de Armazenamento do 
seu Datacenter, como: 

 Subsistema de Armazenamento de Dados;  
 Placa de Expansão FC;  
 Placa de Expansão Ethernet;  
 Placa de Expansão Cache;  
 Gabinete de Discos Tipo SATA;  
 Gabinete de Discos Tipo SAS; e 
 Gabinete de Discos Tipo SSD. 

 
Em virtude disso, vários projetos e investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) 

vêm sendo realizados na Receita Federal do Brasil, buscando melhorar e agilizar a prestação de serviços, 
provendo maior capacidade de armazenamento de dados para os serviços hoje em produção e maior 
rapidez na execução de serviços. Para tal, é vital que a Receita Federal do Brasil continue a expandir a sua 
Solução de Armazenamento de Dados – Storage para o Datacenter da Receita Federal do Brasil adquirida em 
2015 e que teve a sua Garantia contratual finalizada em 2018.         

 
3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

Em consonância com o art. 06, I, da Instrução Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, a 
referida contratação encontra se alinhada ao PDTI da Receita Federal do Brasil, o qual lista as ações e os 
projetos mais representativos para o planejamento e a caracterização da dimensão das soluções e dos 
investimentos de TI requeridos para viabilizar o funcionamento da Instituição e sua integração com outros 
órgãos. 

 De acordo com o PDTI, faz parte dos objetivos estratégicos da Receita Federal do Brasil: 
 Adequar a infraestrutura física e tecnológica às necessidades institucionais. 

O projeto encontra-se alinhado às diretrizes da área de TI estabelecidas no PDTI 2017-2019 instituído 
pela Portaria RFB nº1887 de 05 de abril de 2015 com o objetivo de viabilizar o cumprimento da missão 
institucional da Receita Federal do Brasil, apresentadas na tabela abaixo: 

Descrição da 
Necessidade de TI 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Objetivo Estratégico de TI 

Perspectiva de Resultados 
Perspectiva de 

Processos 
Internos 

Perspectiva de 
Pessoas e Recursos 

N04 - Manter e 
Suportar de 

Soluções de TI. 

Viabilizar recursos e 
otimizar sua 

aplicação para suprir 
as necessidades de 

infraestrutura e 
tecnologia. 

Assegurar a excelência da 
infraestrutura e dos 

serviços de TI com níveis de 
desempenho, segurança e 
disponibilidade adequados 

à criticidade do negócio. 

Aprimorar o 
ambiente 

informatizado. 

Aprimorar a 
infraestrutura física 
e tecnológica para 

suporte às 
atividades de TI. 

(Tabela 01: Objetivos e Iniciativas do PDTI 2017-2019.) 
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 A fim de acompanhamento dos projetos estratégicos da Receita Federal, vale lembrar que esta 
contratação está enquadrada na Iniciativa Estratégica: Atualização Permanente de Infraestrutura Tecnológica 
do Datacenter. Na mesma linha, o Plano Nacional de Aquisição PNA - Anexo II - Aquisições PDTI publicado 
pela Portaria RFB nº 72, de 20 de janeiro de 2017, refere-se a esta contratação também como: Atualização 
Permanente de Infraestrutura Tecnológica do Datacenter. 

 
 

3.3. Estimativa da demanda 

3.3.1. Taxa de Crescimento 
Levando-se em consideração a Solução Atual com 3 pares de controladoras, e no intuito de 

calcularmos a volumetria a ser solicitada no Pregão, temo que: 
 
O Storage FAS6250 possui uma taxa de “crescimento” de -70GB por dia, calculada com base na taxa 

de crescimento diária considerando o crescimento diário em GygaBytes pela área total utilizada, assim 
usando a fórmula usada para calcular taxa de juros composta do EXCEL, =POTENCIA( 1 + Tx de crescimento 
diários; Dias) – 1, chegando a uma taxa de -6,53% por ano. Tal decrescimento pode estar associado a 
movimentações de volumes entre o FAS6250 para o FAS8080. 

3.3.1.1. Dessa maneira, a estimativa de crescimento para 5 anos para o storage FAS6250 é a 
seguinte: 

 TOTAL Utilizado Livre 
Atual 601798,7 368836,8 232961,9 

1º ano 601798,7 344733,9 257064,8 
2º ano 601798,7 322206,2 279592,5 
3º ano 601798,7 301150,5 300648,2 
4º ano 601798,7 281470,9 320327,8 
5º ano 601798,7 263077,2 338721,5 

(Tabela 02: Controladora FAS6250) 
 

O Storage FAS8080 possui taxa de crescimento médio por dia de 260 GB, com crescimento médio 
anual, calculada com base na taxa de crescimento diária considerando o crescimento diário em GygaBytes 
pela área total utilizada, assim usando a fórmula usada para calcular taxa de juros composta do EXCEL, 
=POTENCIA( 1 + Tx de crescimento diários; Dias) – 1, chegando a taxa de 61,15% ao ano. 

3.3.1.2. Dessa forma, a projeção para 5 anos para o FAS8080 é a seguinte: 
 TOTAL Utilizado Livre 

Atual 302408,7 197.664,68 104.744,01 
1º ano 302408,7 318.553,57 -16.144,88 
2º ano 302408,7 513.376,39 -210.967,70 
3º ano 302408,7 827.350,05 -524.941,36 
4º ano 302408,7 1.333.345,51 -1.030.936,82 
5º ano 302408,7 2.148.800,57 -1.846.391,88 
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(Tabela 03: Controladora FAS8080) 
 

Por sua vez, o Storage FAS8040 possui taxa de crescimento estimado de 51GB por dia, ou de 4,95% 
ao ano. 

3.3.1.3. Desta maneira, a projeção em 05 anos para o Storage FAS8040 é a seguinte: 
 TOTAL(GB) Utilizado(GB) Livre(GB) 

Atual 437300,82 361265,66 76035,15 
1º ano 437300,82 379164,1791 58136,64 
2º ano 437300,82 397949,461 39351,36 
3º ano 437300,82 417665,4396 19635,38 
4º ano 437300,82 438358,2252 -1057,41 
5º ano 437300,82 460076,2126 -22775,4 

(Tabela 04: Controladora FAS8040) 
 

3.3.1.4. Dessa forma, o cluster da RFB, como visão geral, segue a tabela a seguir: 
CLUSTER 

Tipo de 
Discos 

Capacidade 
total (GB) Utilizado (GB) Livre (GB) 

SATA 986.157,96 750.272,53 235.885,43 
SAS 341.954,92 213.428,12 128.526,80 
SSD 13.395,33 2.295,68 11.099,66 

(Tabela 05: Cluster STGRFB) 
 

Concluímos que, demanda-se volume líquido entre de 2,5 a 3,0 Petabytes líquidos, prevendo-se o 
crescimento conforme o cluster STGRFB e levando em conta 1,3PB da Solução atual mais a expansão de 
1,5PB para os próximos 60 meses. 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC 
3.4.1. A separação em 03 lotes diferentes baseia-se no artigo 23 § 1º da Lei nº 8666/93 (redação 

alterada pela Lei nº 8.883/1994) que exige o parcelamento do objeto da licitação, desde que 
haja viabilidade técnica e econômica para tal. 

 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 
3.5.1. São benefícios a serem alcançados com a presente contratação: 

3.5.1.1.  Prover o espaço necessário para armazenamento dos dados corporativos da Receita 
Federal do Brasil, acessíveis com altíssima disponibilidade e celeridade, melhorando o 
desempenho das aplicações e sistemas; 

3.5.1.2. Possibilitar uma maior capacidade de expansão dos atuais sistemas corporativos; 
3.5.1.3. Prover maior confiabilidade no armazenamento de dados; 
3.5.1.4. Prover redução do consumo de energia e dos custos de administração do Storage; 
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3.5.1.5. Promover o aumento da produtividade; 
3.5.1.6. Prover alta disponibilidade para o ambiente de armazenamento de dados; 
3.5.1.7. Prover aumento da capacidade da infraestrutura de armazenamento; 
3.5.1.8. Padronização da Infraestrutura de armazenamento de dados, incluindo um par de 

controladoras exclusiva para o ambiente de Backup; 
3.5.1.9. Aumento da velocidade nas taxas de transferência (throughput) e IOPS; 
3.5.1.10. Diminuição da latência; 
3.5.1.11. Tolerância a falhas com a replicação de dados completa do ambiente corporativo; 
3.5.1.12. Gerenciamento centralizado e integrado; 
3.5.1.13. Garantia total dos equipamentos que compõe a solução adquirida; e 
3.5.1.14.  Maior governança, confiabilidade e escalabilidade aos serviços de TI providos pela 

COTEC e com a ajuda de contratação do Suporte específico para toda Solução; 
 
 

4 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Requisitos de Negócio 

4.1.1. Todos os requisitos de negócio, requisitos técnicos funcionais e não-funcionais são 
apresentados no Anexo I - Das Especificações Técnicas. 

4.2. Requisitos de Capacitação 
4.2.1. Duas ações de Repasse de conhecimento estão previstas no Anexo I - Das Especificações 

Técnicas para 7 (sete) alunos cada: uma ação para a SACD e SAB (Lote I, item 4) e outra ação 
para a SRAD (Lote II, item 8). 

4.3. Requisitos Legais 
4.3.1. A presente contratação deve observar as seguintes leis e normas: 

 Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Admi-
nistração Pública; 

 Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, nos termos do art.37, inciso XXI da Constituição Federal, modalidade de lici-
tação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providên-
cias; 

 Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do 
setor de informática e automação; 

 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 

 Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 
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 Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da Lei nº 8.666/93, e 
dispõe sobre o SICAF; 

 Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, pa-
ra aquisição de bens e serviços comuns; 

 Decreto nº 7.010, de 16 de novembro de 2009, dispõe sobre capacitação e competitividade 
do setor de tecnologia da informação; 

 Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços 
de informática e automação pela Administração Pública Federal; 

 Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93, para 
estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações públicas; 

 Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, dife-
renciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores fa-
miliares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades coo-
perativas de consumo nas contratações públicas; 

 Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 
pela Administração Pública Federal; 

 Instrução Normativa nº 05/2014 SLTI/MPOG, de 27 de junho de 2014 (alterado pela IN Nº 3, 
de 20 de abril de 2017), que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a re-
alização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral; 

 Instrução Normativa nº 01/2019 Ministério da Economia, de 04 de abril de 2019, que dispõe 
sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos inte-
grantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP); 

 Portaria nº 20, de 14 de junho de 2016, que dispõe sobre orientações para contratação de so-
luções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, au-
tárquica e fundacional e dá outras providências; e 

 Portaria RFB nº 450, de 28 de abril de 2004 que dispõe sobre a Política de Segurança da In-
formação no âmbito da Secretaria da Receita Federal. 

4.4. Requisitos de Garantia e Manutenção 
4.4.1. A garantia, o Suporte e a Manutenção funcionarão de acordo com o capítulo 06, intitulado 

“Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia “do Lote I, com o capítulo 10, intitulado “Do 
Suporte Técnico, Manutenção e Garantia” do Lote II e subitem 11.20 para o Lote III do Anexo I 
desse Termo de Referência. 

4.5. Requisitos Temporais 
4.5.1. Todos requisitos temporais estão descritos no item 14 (Sobre os Prazos) do Anexo I – 

Especificações Técnicas deste Termo de Referência, assim como na Figura 01: Fluxograma de 
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prazos em situações de conformidade a partir da Reunião Inicial até o pagamento. 

4.6. Requisitos de Segurança 
Id Requisito Detalhamento 

1 Políticas de Segurança 
 Obedecer às políticas de segurança da informação conforme a 

portaria SRF Nº 450, de 28 de abril de 2004; 
 Obedecer à Resolução CTIC/MF número 010 de 10 de agosto de 

2017. 
(Quadro 01: Requisitos de Segurança) 

4.7. Requisitos Sociais e Ambientais  
4.7.1. Os serviços prestados e os bens fornecidos pela(s) Contratada(s) deverão pautar-se sempre 

no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender 
às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante; e 

4.7.2. A(s) Contratada(s) deverá(ão) instruir os seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 
responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante, autorizando a participação destes em 
eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela Contratante, quando for o caso. 
 

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica  
4.8.1. A arquitetura tecnológica, especificações e peculiaridades da Solução Atual e da Solução a ser 

contratada constam no item 0 (Sobre as Condições da Solução Atual) e subsequentes do Anexo I 
deste Termo de Referência “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO DE TI”. 
 

4.9. Experiência profissional  
4.9.1. Os profissionais da Contratante que atuam com a infraestrutura do seu Parque Tecnológico já 

possuem experiência no tipo de Solução Consolidada de Dados em diferentes tipos de 
tecnologias de discos, objeto dessa Contratação. Desta forma, não será necessária experiência 
profissional complementar além da especificada nos Requisitos de Capacitação acima. 
 

4.10. Formação de Equipe  
4.10.1. Os profissionais da Receita Federal do Brasil que atuam com a infraestrutura do seu Parque 

Tecnológico já estão formados em equipes e não necessitam de ajustes extras às atuais. 
 

4.11. Metodologia de Trabalho 
4.11.1. Não foram identificados requisitos específicos para metodologia de trabalho do uso da nova 

solução. 
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5 RESPONSABILIDADES 
5.1.  São deveres e responsabilidades da CONTRATANTE: 

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela(s) Contratada(s), de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de suas propostas; 

5.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pelos fiscais do(s) contrato(s), 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.1.3. Notificar à(s) Contratada(s) por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

5.1.4. Pagar à(s) Contratada(s) o valor resultante da prestação do(s) serviço(s) e fornecimento de 
bens, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela(s) 
Contratada(s), em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017; 

5.1.6. Nomear servidores que integrarão a Equipe de Gestão do(s) Contrato(s) nos termos do art. 29 
da Instrução Normativa ME Nº 01/2019, composta por Gestor do(s) Contrato(s), Fiscal Técnico, 
Fiscal Requisitante e Fiscal Administrativo; 

5.1.7. Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço ou 
Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, 
observando-se o disposto no art. 18 a 32 da Instrução Normativa ME Nº 01/2019; 

5.1.8. Promover reunião(ões) inicial(is) entre a(s) CONTRATADA(s) e a CONTRATANTE para 
alinhamento das expectativas; 

5.1.9. Proporcionar todos os meios necessários para a(s) CONTRATADA(s) executar(em) a prestação 
dos serviços e fornecimento de bens objetos do(s) Contrato(s), permitindo o acesso dos 
profissionais da(s) CONTRATADA(s) às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a 
todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente às de segurança, inclusive àqueles 
referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências; 

5.1.10. Fornecer à(s) CONTRATADA(s) as informações necessárias para a plena execução do(s) 
Contrato(s); 

5.1.11. Detectar eventuais deficiências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 
parte da(s) CONTRATADA(s), solicitando imediata interrupção, se for o caso;  

5.1.12. Receber o objeto entregue fornecido pela(s) CONTRATADA(s) que esteja em conformidade 
com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;  

5.1.13. Recusar o objeto entregue em desacordo com o contrato;  
5.1.14. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) /Fatura(s) e efetuar os pagamentos pertinentes à(s) 

CONTRATADA(s);  
5.1.15. Aplicar à(s) CONTRATADA(s) as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 
5.1.16. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à(s) CONTRATADA(s), dentro dos prazos 
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preestabelecidos em contrato(s); 
5.1.17. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da(s) CONTRATADA(s);  
5.1.18. Solicitar a troca dos objetos que não atenderem às especificações dos objetos contratados;  
5.1.19. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações 

apresentadas na(s) proposta(s) da(s) CONTRATADA(s), que possa ser inadequado, nocivo ou 
danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores e ao meio ambiente;  

5.1.20. Informar à(s) CONTRATADA(s), dentro do período de garantia, os novos locais em que se 
encontram os objetos, caso ocorra seu remanejamento para outras unidades da CONTRATANTE 
não informadas neste Termo de Referência e seus anexos;  

5.1.21. Proporcionar os meios indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;  
5.1.22. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da 

contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e 
5.1.23. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre 

os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a 
documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, 
pertençam à Administração; 

 
5.2. São deveres e responsabilidades da(s) CONTRATADA(s): 

5.2.1.  Executar os serviços e fornecer os equipamentos conforme especificações deste Termo de 
Referência e de sua(s) proposta(s) comercial(is), com a alocação dos empregados necessários ao 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua(s) proposta(s) comercial(is); 

5.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do(s) Contrato(s), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos objetos, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à(s) Contratada(s), o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

5.2.4. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

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

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

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

5.2.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
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não executar atividades não abrangidas pelo(s) contrato(s), devendo a(s) Contratada(s) 
relatar(em) à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função; 

5.2.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços ou fornecimento dos equipamentos; 

5.2.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.2.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do(s) 
Contrato(s); 

5.2.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.13. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 
dos objetos da licitação; 

5.2.14. Manter-se, durante toda a Execução do(s) Contrato(s), em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

5.2.15. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos objetos contratados, prestando 
todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pela contratante, obedecendo aos 
parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, 
normas e legislação vigentes; 

5.2.16. Executar os objetos contratados conforme as condições estipuladas neste Termo de 
Referência e seus Anexos, nas Proposta(s) Comercial(is) e no(s) Contrato(s);  

5.2.17. Indicar formalmente, em 5 (cinco) dias após a(s) assinatura(s) do(s) Contrato(s), preposto(s) e 
substituto(s) aptos a representá-la junto a CONTRATANTE, os quais devem responder pela fiel 
execução dos serviços contratados e fornecimento dos equipamentos, orientar a Equipe da(s) 
CONTRATADA(s), bem como comparecer às dependências da CONTRATANTE sempre que 
convocados;  

5.2.18. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a(s) execução(ões) do(s) presente(s) 
Contrato(s); 

5.2.19. Participar, dentro do período compreendido entre a(s) assinatura(s) do(s) Contrato(s) e o 
início da(s) prestação(ões) dos serviços, de reunião(ões) de alinhamento de expectativas 
contratuais com uma equipe da Receita Federal do Brasil que fará a convocação dos 
representantes da(s) empresa(s) e fornecerá previamente a(s) pauta(s) da(s) reunião(ões);  

5.2.20. Quando especificada, manter, durante a execução do(s) Contrato(s), equipe técnica composta 
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da 
solução de TIC; 

5.2.21. Providenciar a imediata substituição de qualquer profissional que não atenda às necessidades 
inerentes à execução dos serviços contratados; 

5.2.22. Atender às solicitações dos membros da Equipe de Gestão do(s) Contrato(s) inerentes às 
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obrigações contratuais e/ou à prestação e/ou à gestão dos serviços e do fornecimento dos 
equipamentos;  

5.2.23. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor do(s) Contrato(s) todas as ocorrências 
anormais ou de comprometimento à(s) execução(ões) do(s) Contrato(s), bem como qualquer 
ocorrência relevante à(s) execução(ões) contratual(is); 

5.2.24. Efetuar de imediato o afastamento do atendimento à CONTRATANTE de qualquer empregado 
cuja atuação, permanência ou comportamento sejam inadequados à(s) execução(ões) do(s) 
Contrato(s); 

5.2.25. Responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de seguro, decorrentes 
das operações necessárias à entrega do objeto contratado; 

5.2.26. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou 
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente 
relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE; 

5.2.27. Observar todas as normas de segurança adotadas pela CONTRATANTE, inclusive no que diz 
respeito às normas referentes ao ambiente informatizado; 

5.2.28. Fornecer à Contratante, sempre que requerido formalmente, acesso aos equipamentos e 
sistemas necessários ao atendimento do(s) objeto(s) do(s) Contrato(s), para averiguação da 
conformidade dos serviços contratados; 

5.2.29. Cumprir as disposições do Termo de Ciência (Anexo IX) e do Termo de Compromisso (Anexo 
X); 

5.2.30. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de 
pessoal, necessários à adequada e regular entrega dos objetos contratados, em plena 
conformidade com os termos e especificações, inclusive prazos, horários e local de entrega, 
previstos no termo de referência e seus anexos; 

5.2.31. Assegurar a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados, informações e 
sistemas informatizados, inclusive de todas as suas alterações, manuais, programas fonte e 
objeto, bases de dados, fitas e discos magnéticos ou outros recursos, pertencentes à 
CONTRATANTE, armazenados ou residentes na(s) CONTRATADA(s); 

5.2.32. Registrar, tempestivamente, mediante relatório circunstanciado, todos os casos que a eximam 
de responsabilidade, negligência, mau uso, instalações e outros; 

5.2.33. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de Tecnologia da 
Informação pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, 
total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária; 

5.2.34. Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia 
da Informação durante a(s) execução(ões) do(s) Contrato(s), conforme especificação; 

5.2.35. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nas compras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do(s) valor(es) inicial(is) 
atualizado(s) do(s) Contrato(s); 

5.2.36. Apresentar fatura no valor autorizado e condições do(s) Contrato(s), apresentando-a à 
CONTRATANTE para ateste e pagamento após a autorização de faturamento pelo Gestor do(s) 
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Contrato(s); 
5.2.37. Atender as determinações do Gestor do(s) Contrato(s) inerentes às obrigações contratuais 

e/ou à prestação e/ou gestão dos serviços; 
5.2.38. Executar as especificações de garantia de funcionamento definidas neste Termo de 

Referência; 
5.2.39. Fornecer para a CONTRATANTE documentação oficial que comprove que a titularidade dos 

equipamentos fornecidos pertence à Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
5.2.40. Registrar todas as solicitações feitas pela CONTRATANTE para acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do fornecimento dos equipamentos; 
5.2.41. Disponibilizar para download, durante o prazo de manutenção e suporte técnico, todas as 

atualizações corretivas, evolutivas, de segurança, de funcionalidades e releases referentes aos 
softwares cujos Equipamentos foram adquiridos, sem quaisquer ônus adicionais para o 
Contratante num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da atualização ou 
releases; 

5.2.42. Disponibilizar para download, durante o prazo de manutenção e suporte técnico, novas 
versões dos softwares, firmwares e sistemas operacionais cujos equipamentos foram 
adquiridos, num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do lançamento da 
nova versão no Brasil;  

5.2.43. A(s) CONTRATADA(s) não poderá (ão) divulgar projetos, serviços e soluções de TIC da Receita 
Federal do Brasil, nem falar em nome da Receita Federal do Brasil em nenhum tipo de mídia 
sem prévia autorização da Receita Federal do Brasil;  

5.2.44. Não disponibilizar qualquer informação de propriedade da Receita Federal do Brasil, por 
qualquer meio, a qualquer terceiro e para qualquer finalidade, sem a anuência expressa da 
Receita Federal do Brasil; 

5.2.45. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da 
solução de TIC durante a(s) execução(ões) do(s) contrato(s); e 

5.2.46. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os 
diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a 
documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração; 

 
 

6 MODELO DE EXECUÇÃO DO(S) CONTRATO(S) 

6.1 DA CONTRATAÇÃO 
6.1.1.  A contratação do objeto desta licitação será formalizada por meio de instrumentos de 

Contratos, a ser celebrado entre a União, por intermédio da Receita Federal do Brasil, doravante 
denominada Contratante, e o(s) licitante(s) vencedore(s), doravante denominada(s) 
Contratada(s); 

6.1.2. O(s) Fornecedor(es) será(ão) convocado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data de sua convocação, celebrar(em) os Termos de Contratos, sob pena de decair do direito à 
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência; 
6.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para as 

assinaturas dos Termos de Contratos, a Administração poderá encaminhá-los para assinatura(s) 
do(s) Fornecedor(es), mediante correspondência(s) postal(is) com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que sejam assinados e enviados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da data de seus recebimentos; 

6.1.4. Os prazos previstos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do Fornecedor e aceita pela Administração; 

6.1.5.  Se o(s) Fornecedor(es) não assinar(em) os Termos de Contratos no prazo estabelecido, ou 
recusar(em)-se injustificadamente a assiná-lo, é facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, sujeitando-se a(s) licitante(s) 
desistente(s) à penalidade prevista neste Termo de Referência; 

6.1.6. Antes das assinaturas dos Contratos será verificada pelo Contratante, por meio de consulta 
on-line ao Sicaf, a comprovação da regularidade do(s) Fornecedor(es), bem como, será 
procedida consulta ao Cadin, de que trata a Lei nº 10.522, de 2002, ao Ceis, de que trata a 
Portaria MCT nº 516, de 2010, no sítio www.portaltransparencia.gov.br/ceis;ao Cncia, do 
Conselho Nacional de Justiça, no sítio 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, e a prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, no sítio da rede mundial de computadores 
do Tribunal Superior do Trabalho – www.tst.jus.br/certidão, as quais serão juntadas ao processo 
de licitação; 

6.1.7.  Em caso de constatação de registro, que impossibilite a contratação, em qualquer dos 
Sistemas citados acima, a contratação não poderá ser formalizada, acarretando a inabilitação do 
licitante, podendo a Administração utilizar a faculdade já prevista no subitem 6.1.5 deste Termo 
de Referência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

6.1.8. Para os Lotes I e II os contratos vigorarão por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 
da sua assinatura, para o Lote III o contrato vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 360 
(trezentos e sessenta) dias, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, 

6.1.9.  Os términos das vigências dos Contratos não exonera a(s) CONTRATADA(S) de sua 
responsabilidade em promover e assegurar a assistência técnica da garantia estando sujeita, na 
hipótese do descumprimento da responsabilidade assumida e mesmo depois de expiradas as 
vigências dos contratos às penalidades previstas neste Termo de Referência, sem prejuízo de 
eventual responsabilidade civil e penal; e 

6.1.10.  A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão), durante todo o período da prestação dos serviços de 
garantia, informar à CONTRATANTE todas as vezes em que for lançada uma nova versão de 
software ou firmware ou patch ou sistema operacional, integrante dos três lotes das Soluções 
de Storage, propondo data para atualização dos mesmos, para aprovação da CONTRATANTE. 
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6.2 Dinâmica dos Contratos 
6.2.1. No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a Reunião Inicial de cada Lote, a(s) Contratada(s) deve-

rá(ão) designar um representante, técnico especialista comprovadamente habilitado na solu-
ção, para atuar como” Gerente Técnico”, para o tratamento de todas as questões administra-
tivas e técnicas referentes à solução adquirida, incluindo a entrega e instalação dos bens ad-
quiridos, bem como o início dos serviços de garantia dos equipamentos existentes; 

6.2.2. A(S) CONTRATADA(S), através de seus representantes legais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
da Reunião Inicial deverá(ão) assinar um TERMO DE COMPROMISSO e TERMO DE CIÊNCIA; 

6.2.3. Eventuais necessidades de interrupção de alguma ou das funcionalidades da atual solução de 
Storage deverão ser previamente comunicadas à Receita Federal do Brasil para avaliação indi-
cando quando ocorrerá, onde ocorrerá, duração e possíveis impactos nos serviços e na segu-
rança de redes da Receita Federal do Brasil, além dee quais as operações envolvidas; 

6.2.4. No prazo de 5 (cinco) dias úteis das Reuniões Iniciais a(s) Contratada(s) deverá(ão) fornecer 
documentações técnicas completas e atualizadas, contendo manuais, guias de instalação, 
guias de configuração, melhores práticas e outros pertinentes, de forma digitalizada em meio 
eletrônico; 

6.2.5. No prazo de 8 (oito) dias úteis das Reuniões Iniciais a(s) Contratada(s) deverá(ão) fornecer 
documentação da Garantia e Suporte das SACD, SAB, SRAD e Solução Atual para o período de 
Migração de Dados; 

6.2.6. Quaisquer atualizações das documentações mencionadas deverão ser fornecidas, sem ônus, 
durante o período de garantia de todos os softwares;  

6.2.7. Após 30 dias das Reuniões Iniciais a(s) Contratada(s) deverá(ão) enviar à Contratante um Pla-
no de Implantação a que se referem o Item 03 do Lote I o Item 07 do Lote II; 

6.2.8. Todos os outros detalhamentos como Plano de Implantação, Forma de Repasse de Conheci-
mento, Suporte e Garantia e etapas a serem executadas estão detalhadas no Anexo I deste 
Termo de Referência. 

6.3 Documentos a Serem Apresentados pela(s) Contratada(s)/ Licitante(s) 
6.3.1. Durante a sessão do Pregão: a Proposta Técnica e de Preços (conforme Modelo proposto 

abaixo); 
6.3.2. Durante a sessão do Pregão: o Anexo XI - Checklist Atendimento Especificação Técnica para 

os Lotes I e II; 
6.3.3. Durante a sessão do Pregão: o Anexo VI - Termo de Vistoria ou Anexo VII -Declaração de Co-

nhecimento;  
6.3.4. Durante o prazo de elaboração de propostas, no caso da realização da vistoria:  Anexo VIII -

Termo de Confidencialidade Visita Técnica; 
6.3.5. No prazo de 5 (cinco) dias úteis da Reunião Inicial Anexo: IX - Termo de Ciência;  
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6.3.6. No prazo de 5 (cinco) dias úteis da Reunião Inicial: Anexo X - Termo de Compromisso; e 
6.3.7. No prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, para os casos previstos: Com-

provante de prestação de garantia de execução contratual. 
6.4 Sobre o Dimensionamento da Proposta Comercial: 

6.4.1. A(s) detentora(s) da melhor(es) proposta(s) para os Lotes I (itens 1 e 2) e II (item 6) deve-
rá(ão) apresentar comprovação de atendimento da especificação técnica, bem como deve(m) 
ainda apresentar documentação técnica (manuais, catálogos oficiais do fabricante) compro-
vando o pleno atendimento a todos os requisitos técnicos. A comprovação deve ser realizada 
através de planilha item a item, conforme Anexo XI - Checklist Atendimento Especificação 
Técnica, indicando a(s) página(s) onde encontrar as suas características; 

6.4.2. Entende-se como documentos: 
6.4.2.1. Manuais dos fabricantes, datasheets, folders, e, excepcionalmente, declarações, fotos 

e atestados; 
6.4.2.2. O checklist não contempla a totalidade das especificações técnicas exigidas no Anexo 

I deste Termo de Referência; 
6.4.3. O Modelo de proposta comercial a ser apresentado pelo(s) detentor(es) do(s) melhor(es) lan-

ce(s) é o seguinte: 

Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar Qtd Valor (R$) 

I 

1 Solução de Armazenamento 
Consolidado de Dados (SACD) 

Solução de Armazenamento Consolidado de Dados totalizando a capacidade 
líquida mínima de 2,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes) e capacidade efetiva 
mínima de 5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) prevendo Suporte Técnico, 
Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses com Redundância em 
pares de equipamentos conforme especificação técnica 

1 Solução de 
2,0 PiB 

Líquidos e 5,0 
PiB Efetivo 

com Suporte 
24x7 

 

2 Solução de Armazenamento 
para Backup (SAB) 

Solução de Armazenamento para Backup de capacidade líquida mínima de 1,0 
PiB (um Pebibyte) de armazenamento prevendo Suporte Técnico, Manutenção e 
Garantia on-site de 60 (sessenta) meses, conforme especificação técnica 

1 Solução de 
1,0 PiB Líquido 
com Suporte 
Técnico 24x7 

 

3 Instalação, Configuração e 
Ativação da SACD 

     Engloba o conjunto de procedimentos necessários à colocação dos 
equipamentos e softwares fornecidos em pleno funcionamento, em perfeitas 
condições de operação e de forma totalmente integrada ao ambiente de 
infraestrutura de informática da RFB. 

1 Serviço 
 

4 Repasse de Conhecimento da 
SACD 

Repasse de conhecimento, da SACD e SAB, na forma de treinamento, em Brasília 
para 1 (uma) turma, para 07 (sete) alunos, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas; 

7 Alunos  
01 turma de 7 

Alunos 
 

5 Migração de Dados para a 
SACD 

A totalidade dos dados armazenados NA SOLUÇÃO ATUAL deverá ser migrada 
para os novos subsistemas, observando que a transferência deve ser finalizada 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão do TRP do item 1 do 
mesmo Lote 

1 Serviço 
 

Descrever aqui de forma completa a Solução do Lote I: Solução All flash ou híbrida, modelo de 
equipamentos da SACD e da SAB, conectores, tipo de discos, percentuais de camadas por discos, tipo 
de redes, descrição das portas, etc.) 

Valor Total do Lote I R$ -----> 
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Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar Qtd Valor (R$) 

II 

6 
Solução de Rede de 
Armazenamento de Dados 
(SRAD) 

Solução completa de Switches Fibre Channel com 64 (sessenta e quatro) portas 
disponíveis a ser hospedada no Datacenter da Receita Federal do Brasil prevendo 
Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses, 
conforme especificação técnica 

1 Solução de 2 
Switches com 
Suporte 24x7 

 

7 Instalação, Configuração e 
Ativação da SRAD Serviço de instalação, configuração e ativação da rede 1 Serviço  

8 Repasse de Conhecimento da 
SRAD 

Repasse de conhecimento, na forma de treinamento, em Brasília para 1 (uma) 
turma, para 07 (sete) alunos, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas; 

7 Alunos  

01 turma de 7 
Alunos 

 

Descrever aqui de forma completa a Solução do Lote II: modelo de equipamentos, conectores 
descrição das portas, etc.) Valor Total do Lote II R$ ------------>  

Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Detalhamento preliminar 
 Qtd Valor (R$) 

III 9 
Renovação do Suporte e 
Garantia da Solução Atual para 
o período da Migração de 
Dados 

Renovação do suporte, manutenção e garantia para a solução de 
armazenamento de dados Atual durante a migração por 180 dias para os pares 

de controladoras FAS8040, FAS6250 e FAS8080 
1 Serviço, 24x7 

por 180 dias 

 

Descrever aqui de forma completa como será prestado o serviço do Lote III: Valor Total do Lote III R$ ---------->  
(Tabela 06: modelo de proposta comercial) 

6.5 Fiscalização do(s) Contrato(s) 
6.5.1. A execução de cada Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avali-

ação feita por equipe de gerenciamento designada pela CONTRATANTE, da qual farão parte: 
Gestor do(s) Contrato(s), Fiscal Técnico, Fiscal Requisitante e Fiscal Administrativo do(s) Con-
trato(s); 

6.5.2. A fiscalização de que trata este item SERÁ EXERCIDA NO INTERESSE DA CONTRATANTE e não 
exclui, nem reduz a responsabilidade da(s) CONTRATADA(S), até mesmo perante terceiro, por 
qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade 
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alte-
rações); 

6.5.3. À CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos, se em desa-
cordo com as especificações exigidas no Anexo I deste Termo de Referência e das constantes 
na proposta; 

6.5.4. Representante da Administração será designado para atestar as Notas Fiscais emitidas pela(s) 
CONTRATADA(S), se em acordo com os critérios pactuados; 

6.5.5. A(S) CONTRATADA(S) lançará(ão) na Nota Fiscal as especificações do objeto contratado, de 
modo idêntico àquelas constantes dos Termos de Contratos; 
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6.5.6. A(S) CONTRATADA(S) é(são) obrigada(s) a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em partes, os objetos contratados em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados; 

6.5.7. Todas as comunicações relativas aos presentes Contratos serão consideradas regularmente 
feitas desde que entregues, ou enviadas por carta protocolada, telegrama ou e-mail, devida-
mente confirmados; 

6.5.8. Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte; 
6.5.9. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes aos objetos dos contratos, deverão ser pron-

tamente atendidas pela(s) CONTRATADA(S); 
6.5.10. O Gestor do(s) Contrato(s) anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas 

com a(s) execução(ões) do(s) contrato(s), indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competen-
te para as providências cabíveis; 

6.5.11. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Equipe de Gestão 
dos Contratos deverão ser solicitadas a instâncias superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes; 

 
6.6 Papeis e Responsabilidades 

6.6.1 Fiscal Requisitante  
Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Fiscal Requisitante será responsável 
por: 
6.6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, in-
teragindo com intervenientes para sanar às irregularidades observadas; 

6.6.1.2. Submeter à Área Requisitante, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem de de-
cisões e ou providências dessa Área; 

6.6.1.3. Submeter ao Gestor do(s) Contrato(s), em tempo hábil, as ocorrências que necessi-
tem de decisões e ou providências exclusivas do Gestor; 

6.6.1.4. Avaliar, juntamente com o Fiscal Técnico, as qualidades dos objetos recebidos provi-
soriamente, com emissão do Termo de Avaliação da Qualidade; 

6.6.1.5. 6.6.1.5. Emitir, juntamente com o Gestor do(s) Contrato(s), as Ordens de Servi-
ço/Ordens de Fornecimento de Bens e, juntamente com o Fiscal Técnico do Contrato, con-
feccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo; e 

6.6.1.6. Informar ao Gestor do(s) Contrato(s) eventuais irregularidades verificadas no exercí-
cio da fiscalização, que sejam passíveis de sanção administrativa. 
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6.6.2 Fiscal Técnico 
 Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Fiscal Técnico será responsável por: 
6.6.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s)e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, in-
teragindo com intervenientes para sanar às irregularidades observadas; 

6.6.2.2. Submeter à Área Técnica, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem de decisões 
e ou providências dessa Área; 

6.6.2.3. Submeter ao Gestor do(s) Contrato(s), em tempo hábil, as ocorrências que necessi-
tem de decisões e ou providências exclusivas do Gestor; 

6.6.2.4. Receber provisoriamente o(s) objeto(s) do(s) Contrato(s), com emissão do Termo de 
Recebimento Provisório; 

6.6.2.5. Avaliar, juntamente com o Fiscal Requisitante, a qualidade do objeto recebido provi-
soriamente, com emissão do Termo de Avaliação da Qualidade; e 

6.6.2.6. Informar ao Gestor do(s) Contrato(s) eventuais irregularidades verificadas no exercí-
cio da fiscalização, que sejam passíveis de sanção administrativa;  

6.6.3 Gestor do(s) Contrato(s) 
 Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Gestor do(s) Contrato(s) será 
responsável por: 
6.6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s)e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, interagindo com intervenientes para sanar às ir-
regularidades observadas; 

6.6.3.2. Convocar reunião(ões) inicial(ais) para alinhamento de expectativas entre a(s) CON-
TRATADA(S) e a CONTRATANTE; 

6.6.3.3. Fazer as tratativas processuais junto ao Fiscal Administrativo sobre o processo de pa-
gamento; 

6.6.3.4. Emitir as Ordens de Serviço juntamente com o Fiscal Requisitante; 
6.6.3.5. Receber dos Fiscais Técnicos o Termo de Recebimento Provisório; 
6.6.3.6. Analisar as ocorrências levantadas pelos Fiscais Técnico e Requisitante e propor, à 

Área Administrativa, a aplicação de sanções ou encaminhamento de demandas de corre-
ção à(s) CONTRATADA(S); 

6.6.3.7. Instruir processo de solicitação de penalidade; 
6.6.3.8. Autorizar as CONTRATADA(S) a emitir(em) a nota fiscal/fatura; 
6.6.3.9. Autorizar o(s) pagamento(s); 
6.6.3.10. Manter registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução 

do(s) Contrato(s); e 
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6.6.3.11. Submeter às instâncias superiores, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem de 
decisões e ou providências que ultrapassem à sua competência.  
   

6.6.4 Fiscal Administrativo 
Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Fiscal Administrativo será 
responsável por: 
6.6.4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s)e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos Administrativos, interagindo 
com intervenientes para sanar às irregularidades observadas; 

6.6.4.2. Submeter à Área Administrativa, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem de 
decisões e ou providências dessa Área; 

6.6.4.3. Submeter ao Gestor do(s) Contrato(s), em tempo hábil, as ocorrências que necessi-
tem de decisões e ou providências exclusivas do Gestor; 

6.6.4.4. Observar, na produção da documentação de execução do(s) Contrato(s), o cumpri-
mento das formalidades previstas; 

6.6.4.5. Receber da(s) CONTRATADA(S) a documentação de faturamento (Faturas, Notas Fis-
cais e outros documentos pertinentes); 

6.6.4.6. Conferir documentação de faturamento com relação à sua aderência aos termos con-
tratuais; 

6.6.4.7. Verificar regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em sendo o caso; 
6.6.4.8. Comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da(s) CONTRATADA(S), bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado pela CONTRATANTE, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessá-
rios para garantir o recebimento de seus créditos, caso seja constatada a irregularidade 
fiscal da(s) CONTRATADA(S); 

6.6.4.9. Emitir consulta de regularidade fiscal no SICAF; 
6.6.4.10. Validar Notas Fiscais eletrônicas; 
6.6.4.11. Informar ao Gestor do(s) Contrato(s)eventuais irregularidades verificadas no exercício 

da fiscalização, que sejam passíveis de sanção administrativa; e 
6.6.4.12. Verificar a manutenção das condições habilitatórias. 

 
6.7 Estimativa preliminar de demanda* 

Id Previsão % Descrição Lote\ 
Item 

1 A partir de janeiro/2020 Executar 100% Da Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD) I.1 
2 A partir de janeiro /2020 Executar 100% Da Solução de Armazenamento de Backup I.2 
3 A partir de janeiro/2020 Executar 100% Da Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD) II.6 
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4 A partir de março/2020 Executar 100% Da Renovação do Suporte Sol. Atual para o período da Migração III.9 
5 A partir de maio/2020 Executar 100% Do Repasse de Conhecimento da SACD I.4 
6 A partir de maio/2020 Executar 100% Do Repasse de Conhecimento da SRAD II.8 
7 A partir de junho /2020 Executar 100% Da Instalação, Configuração e Ativação da SACD I.3 
8 A partir de junho /2020 Executar 100% Da Instalação, Configuração e Ativação da SRAD II.7 
9 A partir de junho/2020 Executar 100% Da Migração de Dados para a SACD I.5 

(Tabela 07: Estimativa Preliminar da Demanda. *Dependendo de quando for homologado o pregão Eletrônico) 
 
 
6.8  Mecanismos formais de comunicação 

6.8.1. A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) indicar formalmente preposto(s) apto(s) a representá-la(s) 
junto a CONTRATANTE, o(s) qual(is) deve(m) responder pela fiel execução dos contratos, 
orientar os técnicos de manutenção que prestarão os serviços, bem como comparecer à 
Receita Federal do Brasil sempre que convocado(s). Para evitar que a contratante fique 
eventualmente sem acesso ao(s) preposto(s), deverá(ao) ser indicado(s) substituto(s); 

6.8.2. Para a execução do objeto deste Termo de Referência serão utilizados os seguintes 
mecanismos de comunicação: 

6.8.2.1. Função de comunicação 1: 
 Autorizar a execução dos serviços ou Entrega de Bens 

6.8.2.1.1. Documento: Ordem de Serviço e/ou Fornecimento de Bens;  
6.8.2.1.2. Emissor: Contratante – Gestor do(s) Contrato(s) e Fiscal Requisitante; 
6.8.2.1.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.1.4. Meio: eletrônico; e 
6.8.2.1.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 

6.8.2.2. Função de comunicação 2: 
 Abertura de chamados de suporte técnico e garantia 

6.8.2.2.1. Documento: Solicitação de abertura de chamado de suporte técnico e 
garantia; 
6.8.2.2.2. Emissor: Contratante; 
6.8.2.2.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.2.4. Meio: E-mail, telefone e/ou sítio na Internet; e 
6.8.2.2.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 

6.8.2.3. Função de comunicação 3:  
Registro das reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA(s). 

6.8.2.3.1. Documento: Ata de Reunião; 
6.8.2.3.2. Emissor: Contratante; 
6.8.2.3.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.3.4. Meio: eletrônico; e 
6.8.2.3.5. Periodicidade: A cada reunião. 
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6.8.2.4. Função de comunicação 4: 
 Registro/Resposta de cada solicitação de suporte técnico ou garantia feita pela CONTRATANTE 

6.8.2.4.1. Documento: Relatório de Atendimento Técnico; 
6.8.2.4.2. Emissor: Contratada(s); 
6.8.2.4.3. Destinatário: Contratante; 
6.8.2.4.4. Meio: eletrônico; e 
6.8.2.4.5. Periodicidade: Após cada chamado. 
 

6.8.2.5. Função de comunicação 5: 
 Registro das visitas realizadas pelos técnicos da CONTRATADA(s) 

6.8.2.5.1. Documento: Relatório de Visita; 
6.8.2.5.2. Emissor: Contratada(s); 
6.8.2.5.3. Destinatário: Contratante; 
6.8.2.5.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 
6.8.2.5.5. Periodicidade: Após a realização dos serviços de garantia. 
 

6.8.2.6. Função de comunicação 6: 
 Dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos acerca de itens presentes nos contratos firmados 

6.8.2.6.1. Documento: Ofício; 
6.8.2.6.2. Emissor: Contratada(s) ou Contratante; 
6.8.2.6.3. Destinatário: Contratada(s) ou Contratante; 
6.8.2.6.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 
6.8.2.6.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 

6.8.2.7. Função de comunicação 7:  
Confirmação da conclusão do atendimento ou chamado técnico 

6.8.2.7.1. Documento: “De acordo” da conclusão de chamado ou atendimento técnico; 
6.8.2.7.2. Emissor: Fiscal Técnico; 
6.8.2.7.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.7.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento; e 
6.8.2.7.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 

6.8.2.8. Função de comunicação 8:  
Acusar o recebimento provisório do objeto da contratação 

6.8.2.8.1. Documento: Termo de Recebimento Provisório; 
6.8.2.8.2. Emissor: Fiscal Técnico; 
6.8.2.8.3. Destinatário: Gestor do(s) Contrato(s); 
6.8.2.8.4. Meio: Papel ou Digital; e 
6.8.2.8.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 
 

6.8.2.9. Função de comunicação 09:  
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Acusar a emissão do Termo de Avaliação de Qualidade 
6.8.2.9.1. Documento: Termo de Avaliação de Qualidade (TAQ); 
6.8.2.9.2. Emissor: Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante; 
6.8.2.9.3. Destinatário: Gestor do(s) Contrato(s) /(Contratante); 
6.8.2.9.4. Meio: Papel ou Digital; e 
6.8.2.9.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 

6.8.2.10. Função de comunicação 10: 
 Acusar o recebimento definitivo do objeto da contratação 

6.8.2.10.1. Documento: Termo de Recebimento Definitivo; 
6.8.2.10.2. Emissor: Fiscal Técnico do Contrato e  Fiscal Requisitante; 
6.8.2.10.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.10.4. Meio: Papel ou Digital; e 
6.8.2.10.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
6.8.2.11. Função de comunicação 11: 
 Comunicar autorização para faturamento 

6.8.2.11.1. Documento: Autorização para faturamento; 
6.8.2.11.2. Emissor: Gestor do(s) Contrato(s) /(Contratante); 
6.8.2.11.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.11.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 
6.8.2.11.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
6.8.2.12. Função de comunicação 12: 
 Receber notas fiscais/fatura 

6.8.2.12.1. Documento: Nota Fiscal/Fatura; 
6.8.2.12.2. Emissor: Contratada(s); 
6.8.2.12.3. Destinatário: Fiscal Administrativo (Contratante); 
6.8.2.12.4. Meio: Papel e/ou meio eletrônico com confirmação de recebimento e/ou 
carta; registrada; e 
6.8.2.12.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 

6.8.2.13. Função de comunicação 13:  
Comunicar pagamento 

6.8.2.13.1. Documento: Notificação de pagamento; 
6.8.2.13.2. Emissor: Gestor do(s) Contrato(s) / (Contratante); 
6.8.2.13.3. Destinatário: Contratada(s); 
6.8.2.13.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 
6.8.2.13.5. Periodicidade: Sob demanda. 
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6.9  Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 
6.9.1. A(s) Contratada(s) deverá(ão) manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações 

contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de 
armazenamento, de que venha(m) a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não 
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 
independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos; 

6.9.2. O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às 
normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo(s) representante(s) legal(is) 
da(s) Contratada(s), e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da(s) 
Contratada(s) diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS X e IX; 

6.9.3. Com a presente contratação, as licenças necessárias, os equipamentos e a respectiva 
infraestrutura para a implementação de todas as Soluções presentes nos 3 (três) Lotes, 
assim como a documentação utilizada para transferência de conhecimento, passam a ser de 
propriedade da Receita Federal do Brasil; 

6.9.4. É vedada a veiculação de publicidade acerca dos contratos, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE; e 

6.9.5. Os requisitos de segurança estão descritos na Portaria RFB nº 450, de 28 de abril de 2004, 
que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. Essa contratação atende ao disposto na referida portaria. A instalação de 
softwares, firmwares, equipamentos, sistemas operacionais, patches, dentre outros será 
realizada na infraestrutura tecnológica da Receita Federal do Brasil, de modo que não haja 
envio de dados para servidores remotos fora do ambiente da própria Receita Federal do 
Brasil. 

6.10 Garantia dos Contratos 
6.10.1. Será exigida da CONTRATADA, exclusivamente para o Lote I, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 

contar da assinatura do Termo de Contrato, prorrogáveis por igual período, prestação de 
garantia de execução contratual em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor contratado, conforme dispõe o parágrafo primeiro do art. 56 da Lei nº 8.666, 
de 1993, em uma das seguintes modalidades:  

6.10.1.1.  Caução em dinheiro; 
6.10.1.2.  Títulos da dívida pública federal; 
6.10.1.3.  Seguro-garantia; ou 
6.10.1.4.  Fiança bancária. 

6.10.2. Caso a CONTRATANTE verifique que a garantia apresentada tempestivamente se encontra 
em descompasso com as exigências trazidas no Contrato, a seu critério e/ou mediante 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, poderá solicitar, via mensagem eletrônica ou 
correspondência postal, sua retificação no prazo residual existente, incluindo-se a única 
prorrogação de prazo prevista nesta seção. 

6.10.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ou sua retificação, 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato 
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por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 
6.10.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão 

do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.10.5.  Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à 
Caixa Econômica Federal conforme determina o art. 82 do Decreto nº 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, nominal à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os fins específicos 
a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta 
exigência. 

6.10.6.  A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também pelas 
multas que venham a ser impostas à CONTRATADA e não será devolvida em caso de rescisão 
contratual, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do art. 79 da Lei no 8.666, de 1993. 

6.10.7. Caso a CONTRATADA opte pela garantia em títulos da dívida pública, deverá ser com títulos 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, bem como, deverão ter valor de mercado 
compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente, em consonância com 
as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aqueles previstos no artigo 2º da Lei 
nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 

6.10.8.  Caso a CONTRATADA opte pela garantia sob a forma de fiança bancária, deverá ter a carta 
de fiança emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para 
realizar esta operação onde deverão constar as seguintes condições e/ou informações cuja 
previsão de risco será inclusa nas tarifas, taxas, emolumentos, comissões e tributos pagos pelo 
afiançado: 

6.10.8.1. Beneficiário: Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
6.10.8.2.  Que se presta a garantia do Contrato RFB/Copol nº XX/20XX originado do Edital do 

Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº x/20XX, cujo teor é do conhecimento da Instituição 
Financeira; 

6.10.8.3.  Prazo de validade deverá ser de 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual; 

6.10.8.4.  Renúncia expressa ao benefício de ordem e ao direito de renúncia (arts. 827 e 835 
do Código Civil); 

6.10.8.5.  Comunicação para apurar possível inadimplência, quando da abertura do processo 
administrativo de penalidade, mediante o recebimento de notificação escrita que indique 
claramente os itens não cumpridos e conceda prazo para regularização, com o objetivo de 
comunicar e registrar os fatos ocorridos. 

6.10.9. Caso a CONTRATADA opte pela garantia sob a forma de seguro-garantia deverá ser prestada 
por seguradora autorizada e sujeita à fiscalização da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), de acordo com as disposições da circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013, 
alterada pela circular SUSEP nº 577, de 26 de setembro de 2018, e deverão constar da apólice 
as seguintes informações e/ou condições, cujos riscos acrescidos deverão constar no valor do 
prêmio, tarifas, taxas, emolumentos, comissões e tributos pagos pelo tomador: 
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6.10.9.1. Segurado: Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
6.10.9.2. Que se presta a garantia do Contrato RFB/Copol nº XX/20XX originado do Edital do 

Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº x/20XX, cujo teor é do conhecimento da seguradora; 
6.10.9.3. Prazo de validade deverá ser de 3 (três) meses após o término da vigência 

contratual; 
6.10.9.4. Disposição expressa em cláusula específica para licitações e contratos 

responsabilizando-se por multas; 
6.10.9.5.  Comunicação para apurar possível inadimplência, quando da abertura do processo 

administrativo de penalidade, mediante o recebimento de notificação escrita que indique 
claramente os itens não cumpridos e conceda prazo para regularização, com o objetivo de 
comunicar e registrar os fatos ocorridos. 

6.10.10.  A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
6.10.10.1.  Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
6.10.10.2.  Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 
6.10.10.3. Multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração à CON-TRATADA; 

e 
6.10.10.4.  Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 
6.10.11. O pagamento de preço, tarifas, prêmios, emolumentos e quaisquer outros valores da carta 

de fiança ou do prêmio do seguro inclui todos os riscos previstos no Edital, no Contrato ou no 
Termo de Referência e deverá ser à vista, não sendo oponível contra a CONTRATANTE o não 
pagamento ou atraso de parcelas ou prestações de financiamento, parcelamento ou 
fracionamento junto a custodiante, Instituição Financeira ou seguradora, respectivamente. 

6.10.12. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir. 

6.10.13. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, 
no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

6.10.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 
obrigação, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

6.10.15. Em caso de qualquer acréscimo ao valor do Contrato, concessão de reajuste, repactuação 
ou revisão, bem como nas renovações de vigência, a CONTRATADA deverá apresentar a 
complementação/renovação da garantia nos mesmos prazos e percentuais previstos nesta 
seção, que contemple a diferença global gerada em função do ajustamento. 

6.10.16.  Quando cabível, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a mesma será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela CONTRATANTE, observada a legislação que rege a matéria. 



 

    30/46  
 

6.10.17. Para os Lotes II e III será dispensada a exigência de Garantia de execução Contratual; 
 

7 MODELO DE GESTÃO DOS CONTRATOS 
 
7.1  Procedimentos de Teste e Inspeção e do Recebimento e Aceitação do Objeto  

7.1.1 Do Recebimento Provisório do Objeto: 
7.1.1.1. Após a assinatura dos contratos, o Fiscal Técnico solicitará ao Gestor do(s) 

Contrato(s) que emita a Ordem de Serviço – OS\ Ordem de Fornecimento de Bens - OFB, 
autorizando formalmente à(s) CONTRATADA(s) a iniciar(em) a atividade de entrega dos 
objetos na localidade especificada no Anexo II deste Termo de Referência; 

7.1.1.2. O prazo final de início de fornecimento\prestação de serviço referente aos itens 01 e 
02 do Lote I será 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de 
Fornecimento de Bens\Ordem de Serviço, na quantidade e local de entrega constante no 
Anexo II; 

7.1.1.3. O prazo final de início de fornecimento\prestação de serviço referente ao item 06 do 
Lote II será de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento 
de Bens\Ordem de Serviço, na quantidade e local de entrega constante no Anexo II;  

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

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

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

 
7.1.2 Do Recebimento Definitivo do Objeto 

7.1.2.1. Consistirá na verificação da efetiva conclusão da implantação, instalação, 
configuração e ativação dos equipamentos recebidos, migração de todo ambiente atual 
conforme especificado, além da prestação do Suporte da Solução Atual prevista no item 09 
do Lote III; 
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7.1.2.2. A avaliação de qualidade da solução recebida provisoriamente será realizada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data de emissão do TRP. Em caso de 
conformidade do objeto com aquele contratado, relativamente a especificações e 
funcionamento, o Fiscal Técnico e o Fiscal Requisitante emitirão um Termo de Avaliação de 
Qualidade (TAQ), atestando que o objeto possui a qualidade prevista neste Termo de 
Referência, e o encaminhará ao Gestor do(s) Contrato(s); 

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

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

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

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

7.1.2.7. O Gestor dos Contratos analisará os relatórios e toda documentação apresentada 
pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à (s) 
CONTRATADA (s), por escrito, as respectivas correções; 

7.1.2.8. De posse do Termo de Recebimento Definitivo, o Gestor dos Contratos autorizará 
à(s) contratada(s) a emiti (em) a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s); 

7.1.2.9. À(s) CONTRATADA(s) caberá(ão) sanar as irregularidades apontadas nos 
recebimentos provisório e definitivo, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, 
ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades cabíveis; 

7.1.2.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da(s) 
Contratada(s) pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos contratos; 

7.1.2.11. A Renovação do Suporte e da Garantia da Solução Atual para o período da Migração 
de Dados referente ao item 09 do Lote III pode ter serviço iniciado após 1 (um) dia útil da 
emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP dos Itens 01 e 02 do Lote I e o seu 
Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, em 2 (duas) vias, que deverá ser 
assinado por ele e pelo Fiscal Requisitante, será feito em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos do TRP; e 
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7.1.2.12. Demais prazos estão descritos no item 14 do Anexo I deste Termo de Referência; 
 

 

7.2 Controle e Fiscalização da Execução 
7.2.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 
nº 8.666, de 1993; 

7.2.2. A verificação da adequação da prestação do serviço e da entrega dos bens deverá ser 
realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

7.2.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no 
ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017; 

7.2.4. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto devendo 
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre 
que a(s) CONTRATADA(s): 

a) não produzir(em) os resultados, deixar(em) de executar, ou não executar(em) com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 
b) deixar(em) de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.2.5. A utilização dos meios apresentados neste Termo de Referência não impede a aplicação 
concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços; 

7.2.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à(s) 
CONTRATADA(s) a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas; 

7.2.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao(s) preposto(s) da(s) CONTRATADA(s) a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizados; 

7.2.8. Em hipótese alguma, será admitido que a(s) própria(s) CONTRATADA(s) materialize(m) a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada; 

7.2.9. A(s) CONTRATADA(s) poderá(ão) apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador; 

7.2.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à(s) 
CONTRATADA(s) de acordo com as regras previstas no ato convocatório; 

7.2.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 



 

    33/46  
 

escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços;  
7.2.12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993; 

7.2.13.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o(s) documento(s) da(s)CONTRATADA(s) que contenha(m) sua relação 
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade 
e forma de uso; 

7.2.14. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.2.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela(s) Contratada(s) ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo 
de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.2.16. A fiscalização da execução dos serviços e do fornecimento dos equipamentos abrange, 
ainda, as seguintes rotinas: 
7.2.16.1. No que se refere ao fornecimento dos itens 01 e 02 do Lote I e item 06 do Lote II, 

observar o console da ferramenta fornecida via web, conforme as especificações 
contidas no Anexo I desse Termo de Referência e as Condições de infraestrutura 
apresentada pelos Equipamentos adquiridos;  

7.2.16.2. No que se refere ao Suporte, verificação dos relatórios mensais referentes às 
solicitações de serviços abertos e fechados no período, conforme o Anexo I desse 
Termo de Referência;  

 

 
7.3 Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

7.3.1 Os serviços e fornecimento do objeto deverão ser executados com base nos parâmetros a se-
guir estabelecidos e seu respectivo indicador: 

7.3.1.1 No que se refere à entrega, o Fiscal Técnico e o Fiscal Requisitante emitirão um Termo de 
Avaliação de Qualidade (TAQ), atestando que o objeto possui a qualidade prevista nesse 
Termo de Referência, e o encaminhará ao Gestor do(s) Contrato(s), sendo que a avaliação 
de qualidade da solução recebida provisoriamente será realizada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) e 
serão avaliadas as especificações técnicas contidas no Anexo I desse documento. 

7.3.1.2 No que se refere ao suporte, as contratada(s) deverá(ão) atender necessariamente, a 
partir da verificação dos relatórios mensais referentes às solicitações de serviços abertos 
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e fechados no período, 90%(noventa por cento) dos chamados dentro do prazo de início 
e fim de atendimento, conforme prazos definidos para cada nível de severidade e, 
conforme o Anexo I desse Termo de Referência, intitulados “06. Do Suporte Técnico, 
Manutenção e Garantia da SACD e da SAB “, “10. Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia da 
SRAD“   e subitem 11.20.. 

7.3.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 
7.3.2.1 IAE: Indicador nº 01 para os itens I.1, I.2, e II.6 

Indicador 01: Indicador de Atraso de Entrega (IAE) 
Item Descrição 

Finalidade Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de 
Serviço\Ordem de Fornecimento de Bens. 

Meta a cumprir IAE < = 0. A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes em 
todas as Ordens de Serviço\Ordem de Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto 

Instrumento de medição Por controle próprio da Contratante e lista de Termos de Recebimento Provisório e 
Definitivo emitidos comparados com a data da emissão da OFB/OS 

Forma de 
Acompanhamento 

A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB/OS. 
Será subtraída a data de entrega dos produtos da OFB/OS (desde que o fiscal técnico 
reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de 
início da execução da OS/OFB. 

Periodicidade De acordo com cada OS/OFB encerrada e com seu respectivo Termo de Recebimento 
Definitivo emitido. 

Mecanismo de Cálculo 

IAE = TExec – TEst 
         TEst 

Onde: 
IAE – Indicador de Atraso de Entrega da OS/OFB; 
TExec – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS/OFB, da sua data 
de início até a data de entrega dos produtos da OS/OFB. 
A data de início será aquela constante na OS/OFB; caso não esteja explícita, será o primeiro 
dia útil após a emissão da OS/OFB. 
A data de entrega da OS/OFB deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme 
critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a 
entrega, o prazo de execução da OS/OFB continua a correr, findando-se apenas quando a(s) 
Contratada(s) entrega(m) os produtos da OS/OFB e haja aceitação por parte do fiscal 
técnico. 
TEst – Tempo Estimado para a execução da OS/OFB – constante na OS/OFB, conforme 
estipulado no Termo de Referência. 

Início de Vigência A partir da emissão da OS/OFB. 

Glosas 

Para valores do indicador IAE: 
De 0 a 0,10 – Pagamento integral da OS; 
De 0,11 a 0,20 – Glosa de 0,5% sobre o valor da OS; 
De 0,21 a 0,30 – Glosa de 1,0% sobre o valor da OS; 
De 0,31 a 0,50 – Glosa de 5,0% sobre o valor da OS; 
De 0,51 a 1,00 – Glosa de 10% sobre o valor da OS; 
Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 12,5% sobre o valor da OS e Sanções Administrativas 
conforme previsão neste Termo de Referência 

(Quadro 02: IAE – Indicador de Atraso de Entrega De OFB\OS) 
 

7.3.2.2 SADP: Indicador nº 02 para os itens I.1, I.2, II.6 e III.09 
Indicador 02: Suporte Atendido Dentro do Prazo (SADP) 

Item Descrição 
Finalidade Assegurar que os chamados estejam dentro do prazo de início e fim de atendimento 
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Meta a cumprir 90% dos chamados dentro do prazo de início e fim de atendimento 
Instrumento de medição Registro/Resposta de cada solicitação de suporte técnico 

Forma de 
Acompanhamento 

Cálculo do prazo de Registro/Resposta de cada solicitação de suporte técnico em relação ao 
Nível de Serviço 

Periodicidade Mensal 
Mecanismo de Cálculo Nº Chamados em atraso/ Nº de Chamados abertos no mês 

Início de Vigência 
Para a SACD e SAB do Lote I e item 09 do Lote III: após 1 (um) dia útil da emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo – TRD dos Itens 01 e 02 do Lote I; 
Para a SRAD do Lote II: após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
– TRD do Item 06 do Lote II 

Sanções Conforme itens previstos nas Sanções Administrativas deste Termo de Referência 
(Quadro 03: Suporte Atendido Dentro do Prazo) 

 

7.4  Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento 
7.4.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a(s) Contratada(s) que: 
7.4.1.1. Inexecutar(em) total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
7.4.1.2. Ensejar(em) o retardamento da execução do objeto; 
7.4.1.3. Falhar(em) ou fraudar(em) a execução dos contratos; 
7.4.1.4. Comportar(em)-se de modo inidôneo; e 
7.4.1.5. Cometer(em) fraude fiscal. 

7.4.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto destes contratos, a Administração pode aplicar 
à(s) CONTRATADA(s) as seguintes sanções: 
7.4.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço e fornecimento contratados; 

7.4.2.2. Multa conforme tabela abaixo; 
7.4.2.3. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com 

o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;  
7.4.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a(s) Contratada(s) ressarcir(em) a Contratante pelos 
prejuízos causados.  

7.4.3. As sanções previstas nos subitens 7.4.2.3 e 7.4.2.4 poderão ser aplicadas à(s) 
CONTRATADA(s) juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados; 

7.4.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas: 
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ITEM INFRAÇÃO GRAU 
1 Descumprir quaisquer obrigações contratuais, não explicitadas nos demais itens abaixo 1 
2 Atrasar injustificadamente o início de atendimento técnico\ início da entrega dos 

equipamentos\início na migração de dados 2 

3 Atrasar injustificadamente a conclusão de atendimento técnico\ conclusão da entrega dos 
equipamentos\conclusão na migração de dados 2 

4 Atrasar injustificadamente a entrega do objeto 3 
5 Cometer outros atrasos injustificados não especificados nos itens anteriores 3 
6 Descumprir as obrigações de sigilo e transferência de conhecimento 3 
7 Não manter as condições de habilitação durante a vigência contratual 3 
8 Cometer inexecução parcial dos Contratos 4 
9 Descumprir a legislação (legal e infralegal) afeta à execução do objeto (direta ou indiretamente) 4 

10 Cometer atos protelatórios durante a execução, com adiamento dos prazos, visando ensejar 
alterações de valores decorrentes de reajuste ou revisão dos preços contratados 4 

11 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal durante a execução do objeto 4 
12 Cometer atos ilegais visando frustrar a conclusão do objeto contratado 4 
13 Cometer inexecução total dos Contratos 5 

(Tabela 08: graduação das infrações) 
 

7.4.5. A licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

GRAU MULTA PRAZO DE 
IMPEDIMENTO* MORATÓRIA COMPENSATÓRIA 

1 0,5% ao dia 0,5% por ocorrência Não 
2 1,0% ao dia 0,5% por ocorrência Não 
3 1,5% ao dia 1,0% por ocorrência Não 
4 2,0% ao dia 5,0% por ocorrência De 6 meses a 2 anos 
5  20,0% por ocorrência De 2 anos até 5 anos 

(Tabela 09: sanções) 
*“Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em futuro edital e no contrato e das demais cominações 
legais. ”- art. 7º, caput, da Lei n.º 10.520, de 2002 
. 

7.4.6. A inexecução total ou parcial dos contratos, ou o atraso injustificado na execução dos 
contratos, sujeitará à(s) CONTRATADA(S), garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
7.4.6.1. Multa pecuniária moratória, por dia de atraso injustificado, cuja base de cálculo é o 

valor total do objeto em inadimplemento, limitando-se a 30 (trinta) dias e a 10% (dez 
por cento) do valor total do objeto em atraso, sem prejuízo das demais penalidades, 
podendo ser aplicada cumulativamente com a multa compensatória e demais sanções; 

7.4.6.2. Multa pecuniária compensatória, cuja base de cálculo é o valor total global dos 
Contratos, sem prejuízo das demais penalidades, podendo ser aplicada 
cumulativamente com a multa moratória e demais sanções, desde que o valor 
cumulado das penalidades não supere o valor total dos Contratos; e 

7.4.6.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de 
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Referência e futuro Edital e nos Contratos e das demais cominações legais. 
7.4.6.4. No processo de apuração de supostas irregularidades deverão ser consideradas as 

seguintes definições: 
a) documentos simples são aqueles que mesmo deixando de ser apresentados, ou 
apresentados fora do prazo previsto, não interferem na execução do objeto de forma 
direta ou não causa prejuízos à Administração; 
b) documentos importantes são aqueles que se não apresentados, ou apresentados 
fora do prazo previsto, interferem na execução do objeto de forma direta ou indireta ou 
causem prejuízos à Administração; 
c) erro de execução: é aquele que, passível de correção, foi devidamente sanado;  
d) execução imperfeita: é aquela passível de aproveitamento, a despeito de falhas não 
corrigidas; e 
e) inexecução total: descumprir o que foi estipulado nos contratos em quantidade ou 
qualidade ou de forma ou prazo. 

 
7.4.7. Também ficam sujeitas às penalidades de impedimento de licitar e de contratar com a União, 
previstas no subitem anterior, a(s) CONTRATADA(s) que, em razão dos Contratos: 

a) tenha(m) sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
b) tenha(m) praticado atos ilícitos visando a frustrar o objetivo da licitação; e 
c) demonstrar(em) não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados; 

7.4.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos parágrafos anteriores realizar-se-á 
mediante processo administrativo que assegurará à(s) CONTRATADA(S) o contraditório e a ampla 
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999; 
7.4.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observando o princípio da proporcionalidade; 
7.4.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, no prazo máximo de 10(dez) dias, ou 
deduzidos da garantia, caso esta tenha sido exigida, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente; 
7.4.11. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento 
de licitar e contratar com a União, as CONTRATADA(S) será(ão) descredenciada(s) por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais; 
7.4.12. As sanções também serão registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS, instituído pela Portaria MCT nº 516, de 2010, quando cabível;  
7.4.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
7.4.14. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
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infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
7.4.15.   A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
7.4.16.  O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público. 

 
 
7.5 Do Pagamento 

7.5.1. Para efeito de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) encaminhará(ão) ao Fiscal Administrativo, 
após a autorização do Gestor dos Contratos, a respectiva nota fiscal/fatura do objeto 
contratado; 

7.5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela(s) própria(s) CONTRATADA(S), obrigatoriamente 
com o(s) número(s) de inscrição(ões) no CNPJ apresentados nos contratos, ressalvadas as 
hipóteses previstas em Lei; 

7.5.3. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a CONTRATADA(S) deverá(ão) emitir nova 
fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento; 

7.5.4. Caso a fatura seja emitida pela(s) CONTRATADA(S) com valores em desacordo com o 
autorizado pela CONTRATANTE, esta procederá com o pagamento apenas da parte por ela 
reconhecida, devendo a(s) CONTRATADA(s) ser(em) comunicada(s); 

7.5.5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em moeda corrente nacional, por meio de 
Ordem Bancária, até 30 (trinta) dias após o recebimento, pela Fiscalização Administrativa, da 
documentação de cobrança (Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios da entrega da solução), com o depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA(s), junto a Agência Bancária indicada por ela, verificando-se, antes do 
pagamento a comprovação da regularidade do cadastramento e habilitação da 
CONTRATADA(s) e a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho no sítio da rede mundial de computadores do Tribunal Superior do Trabalho – 
www.tst.jus.br/certidao, as quais serão juntadas ao processo administrativo; 

7.5.6. Constatando-se a situação de irregularidade, a(s) Contratada(s) será (ão) advertida(s) para 
regularizar(em) sua(s) situação(ões) ou, no mesmo prazo, apresentar(em) sua defesa, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, mediante justificativa do(s) 
Contratado(s) aceita pelo Contratante; 

7.5.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 
comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado 
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pelo Contratante, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos; 

7.5.8. Persistindo a irregularidade, a Contratante adotará as medidas necessárias à rescisão dos 
contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, 
assegurando ao(s) Contratado(s) a ampla defesa; 

7.5.9. Caso o(s) Contratado(s) não regularize(m) sua(s) situação(ões) e havendo a efetiva prestação 
de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão contratual; 

7.5.10. Os Contratos não serão rescindido por motivo de inadimplência no SICAF somente por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso; 

7.5.11. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte do(s) Contratado(s), ou 
apresentação de defesa aceita pelo Contratante, fatos estes que, isoladamente ou em 
conjunto, caracterizam descumprimento de cláusula contratual, estarão os Contratos passíveis 
de rescisão e o(s) Contratado(s) sujeito(s) às sanções administrativas previstas neste Termo de 
Contrato; 

7.5.12. O prazo previsto para que o(s) contratado(s) tente(m) regularizar a(s) sua(s) situação(ões) 
somente começará a correr após a apresentação da totalidade dos documentos previstos no 
parágrafo abaixo; 

7.5.13. O pagamento, parcial ou total, só será realizado desde que as obrigações referentes aos 
objetos da contratação fornecido sejam cumpridas e após a emissão e a apresentação dos 
seguintes documentos:  
7.5.13.1. Termo de Recebimento Definitivo emitido e assinado pelo Fiscal Requisitante e pelo 

Fiscal Técnico; e 
7.5.13.2. Notas fiscais de fatura dos objetos fornecidos. 

7.5.14. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, 
ressarcimentos ou indenizações devidas pelo(s) CONTRATADO(s), nos termos destes 
Contratos; 

7.5.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao(s) 
CONTRATADO(s), sendo este insuficiente, fica(m) o(s) CONTRATADO(s) obrigado(s) a recolher a 
importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial; 

7.5.16. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo(s) CONTRATADO(s) 
ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;  

7.5.17. No caso de eventuais atrasos de pagamento por culpa comprovada do Contratante, o valor 
devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para pagamento até a do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 
pagamento; e 
VP = Valor da parcela em atraso. 

 
7.5.18. É vedado à Receita Federal do Brasil o pagamento de despesas de transporte e hospedagem 

dos funcionários da(s) CONTRATADA(s); 
7.5.19. No pagamento, será efetuada a retenção na fonte dos tributos federais previstos na 

legislação vigente; e 
7.5.20. Caso a empresa seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
instituído pela Lei Complementar nº 123, de 2006, a retenção de tributos será feita na forma 
da referida Lei Complementar, e não conforme a IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

 
7.6 Da Subcontratação 

7.6.1. Não será admitida a subcontratação dos objetos licitatórios. 
  
7.7  Alteração Subjetiva 

7.7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da(s) contratada(s) com/por outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições dos 
contratos; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade dos contratos. 
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8 ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 
8.1. De acordo com o art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº5, de 27 de junho de 2014 (Alterado 

pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014), que trata de pesquisa de preços, temos 
uma ordem de preferência, a ser observada para realização da pesquisa de preços, são eles: 
8.1.1. Portais de Compras Governamentais: Cotações “A”, “B”, “D, “H” e “K”;  
8.1.2. Pesquisas publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso: Sem sucesso por se tratar de requisitos 
específicos e não comercializados diretamente por sítios eletrônicos; 

8.1.3. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento 
e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços: Sem sucesso; e 

8.1.4. Pesquisas com os fornecedores: Cotações “C”, “E”, “F”, “G”, “I”, “J” e “L”. 
8.2.  De acordo com pesquisas, o custo médio da referida contratação é de R$ 18.251.419,49 (dezoito 

milhões e duzentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e dezenove reais e quarenta e nove 
centavos); 

8.3. Os custos detalhados estão anexados à planilha 05. Anexo TR-III_Planilha de Formação de Preço 
2019, reproduzida abaixo e na sua forma completa em anexo ao processo: 

Lote III
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9

Solução de 
Armazenamento 

Consolidado de Dados 
(SACD)

Solução de 
Armazenamento 

para Backup 
(SAB)

Instalação 
Configuração e 

Ativação da SACD 
e SAB

Repasse de 
Conhecimento da 

SACD e SAB
Migração de Dados 
para a SACD e SAB

Solução de Rede de 
Armazenamento de 

Dados (SRAD)

Instalação, 
Configuração e 

Ativação da SRAD

Repasse de 
Conhecimento da 

SRAD

Renovação do Suporte e 
Garantia da Sol. para 

Migração de Dados

Por aluno Por aluno

Turma de 7 Alunos Turma de 7 Alunos

R$ 13.941.380,00 R$ 1.916.488,00 R$ 226.400,00 R$ 90.800,00 R$ 119.250,00 R$ 334.570,42 R$ 83.200,10 R$ 54.063,27 R$ 1.485.267,70

R$ 1.485.267,70
R$ 18.251.419,49

V
a

lo
re

s
 e

m
 R

$

Lote II

Contratação de nova Solução de Armazenamento Consol idado de Dados (SACD), incluindo Solução de Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de Dad os (SRAD), com suporte e garantia por 60 (sessenta)  meses, e suporte na Solução Atual para o 
Datacenter da Receita Federal do Brasil em Brasília , conforme condições, quantidades, exigências e est imativas, estabelecidas no Termo de Referência.  
Contratação de nova Solução de Armazenamento Consol idado de Dados (SACD), incluindo Solução de Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de Dad os (SRAD), com suporte e garantia por 60 (sessenta)  meses, e suporte na Solução Atual para o 
Datacenter da Receita Federal do Brasil em Brasília , conforme condições, quantidades, exigências e est imativas, estabelecidas no Termo de Referência.  

Lote IProcesso Administrativo 
n.12440.720182/2019-57

Menores Preços para cada item 
(nota 06) R$ 16.294.318,00

Preço Final de Referência para o Pregão Eletrônico

R$ 471.833,79

1 Serviço 1 Serviço 1 Solução de 2 
Switches 1 Serviço 1 Serviço, 24x7 por 180 dias 

1 Solução de 2,0 PiB 
Líquidos e 5,0 PiB 

Efetivo

1 Solução de 1,0 
PiB Líquido.

 
(Quadro 04: Formação do Preço de Referência) 
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9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
9.1. As classificações orçamentárias serão as seguintes: 

Lo
te

 

Ite
m

 

Descrição Código e Descrição Previsão da Emissão da OFB\OS 
de acordo com tabela 03 

Previsão Execução Financeira 
Total do item após TRD, 

conforme figura 01 abaixo 

I 

1 Solução de Armazenamento 
Consolidado de Dados (SACD) 

44905243:  Equipamentos de TIC - 
servidores/Storage A partir de janeiro/2020 A partir de setembro/2020 

2 Solução de Armazenamento 
para Backup (SAB) 

44905243:  Equipamentos de TIC - 
servidores/Storage A partir de janeiro/2020 A partir de setembro/2020 

3 Instalação, Configuração e 
Ativação da SACD e SAB 

33904022: Instalação de 
Equipamentos de TIC A partir de junho/2020 A partir de dezembro/2020 

4 Repasse de Conhecimento da 
SACD 

33904020:  
Treinamento/capacitação em TIC A partir de maio/2020 A partir de junho/2020 

5 Migração de Dados para a SACD 3904021: Serviços técnicos 
profissionais de TIC A partir de junho/2020 A partir de dezembro/2020 

II 

6 
Solução de Rede de 

Armazenamento de Dados 
(SRAD) 

44905237: Equipamentos de TIC - 
ativos de rede A partir de janeiro/2020 A partir de setembro/2020 

7 Instalação, Configuração e 
Ativação da SRAD 

33904022: Instalação de 
Equipamentos de TIC A partir de junho/2020 A partir de dezembro/2020 

8 Repasse de Conhecimento da 
SRAD 

33904020:  
Treinamento/capacitação em TIC A partir de maio/2020 A partir de junho/2020 

III 9 
Renovação do Suporte e 

Garantia da Solução Atual para o 
período da Migração de Dados 

33904012:  Suporte de 
equipamentos de TIC A partir de março/2020 A partir de setembro/2020 

9.2. A classificação do Programa e demais classificações são as seguintes: 
9.2.1. Programa: 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda; 
9.2.2. Ação Orçamentária: 20VF - Fortalecimento Institucional;  
9.2.3. Plano Orçamentário: 0008 - Modernização da Infraestrutura de Tecnologia, Comunicação e 

Informação; e 
9.2.4. Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 089120. 

 
9.3. O fluxograma de Prazos em Situações de Conformidade até o pagamento é o seguinte: 
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(Figura 01: Fluxograma de prazos em situações de conformidade a partir da Reunião Inicial até o pagamento) 

 
 

10 DAS VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1. Para os Lotes I e II os contratos vigorarão por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura; 
10.2. Para o Lote III o contrato vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 360 (trezentos e sessenta) dias, 
desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 
57, da Lei nº 8.666, de 1993; e 

10.3. A prorrogação do Contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade 
e oportunidade da contratação, acompanhada de a realização de pesquisa de mercado que demonstre 
a vantajosidade dos preços contratados para a Administração. 
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11 DO REAJUSTE DE PREÇOS 
11.1. Os reajustes contratuais, caso necessário, serão regidos pelo Índice de Custos da Tecnologia da 

Informação (ICTI) que tem por objetivo captar a evolução específica dos custos efetivos da área de TI 
e é regido pela Portaria nº 6.432, de 11 de julho de 2018. 

 

12 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
EMPREITADA:               (  ) Preço Global (    ) Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:   ( X ) Global\Lote (     ) Por Item 

12.1 Metodologia da Contratação 
12.1.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de 

Pregão Eletrônico, do tipo “Melhor Preço por Lote”,  em sessão pública realizada por meio do 
Sistema Eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, sítio 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, observando os dispositivos legais, notadamente 
os princípios da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio 
de 2012, do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 
2012, da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, da Instrução Normativa MPOG nº 5, de 27 
de junho de 2014, da Portaria SRF nº 450, de 28 de abril de 2004, da Instrução Normativa do  
ME, nº 1, de 4 de abril de 2019, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 
2010 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010; 

12.1.2. O presente processo licitatório não será destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o pelo Decreto nº 8.538, 
de 6 de outubro de 2015 (vide art. 16), pois, o valor estimado para a aquisição pretendida é 
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

12.1.3. A adjudicação do objeto a ser licitado será por LOTE; 
12.1.4. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório 

está em conformidade com o parágrafo 1o do art. 4o do Decreto no 5.450 de 31 de maio de 
2005, por tratar de aquisição de bens comuns, já que os padrões de qualidade do objeto 
podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações 
usuais de mercado. Nesse sentido transcreve-se entendimento do Tribunal de Contas da 
União, exarado no Acórdão 2471/2008 – Plenário: 

“9.2.2. Devido à padronização existente no mercado, os bens e serviços de tecnologia da 
informação geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e 
conhecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por 
meio de especificações usuais no mercado. Logo, via de regra, esses bens e serviços devem ser 
considerados comuns para fins de utilização da modalidade Pregão (Lei nº 10.520/2002, art. 1º)”. 
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12.2 Participação de Consórcio de Empresas 
12.2.1. O consórcio de empresas para fins de participação em licitação consiste na associação de 

empresas para um empreendimento de maior complexidade e o objeto do presente 
procedimento licitatório trata-se de objeto comum, não sendo apropriado à exigência de 
formação de consórcio para essa finalidade; e 

12.2.2. A vedação quanto à participação de consórcio, no presente procedimento licitatório, não 
limitará a competitividade, pois todas as empresas do ramo conseguem ofertar o objeto sem a 
necessidade de formar consórcio. 

 
12.3 Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência 

12.3.1. Os serviços descritos nos objetos elencados neste Termo de Referência são considerados 
comuns de informática e automação; 

12.3.2. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A 
da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010; 

12.3.3.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 
8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 
porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 
mesma situação; e 

12.3.4.  Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de 
agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010. 

 
12.4 Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

12.4.1. Será considerada habilitada, além das exigências administrativas e legais especificadas no 
edital, a empresa que apresentar atestado de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já forneceu: 

12.4.1.1. Para o Lote I: 
12.4.1.1.1. No mínimo 400 (quatrocentos) TB de uma Solução de Storage compatível 

com o objeto do item 1 deste Lote I; e 
12.4.1.1.2. Um serviço de Migração de Dados que explicita que o fornecimento ocorreu 

dentro do prazo estipulado em contrato. 
12.4.1.2. Para o Lote II: 

12.4.1.2.1. No mínimo 1(um) equipamento compatível com o objeto do item 6 deste 
Lote II; 

12.4.1.3. Para o Lote III: 
12.4.1.3.1. Suporte e manutenção adequados e dentro dos prazos contratuais de no 

mínimo 300 (trezentos) TB de uma Solução de Storage compatível com o objeto do 
item 9 deste Lote III; 
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12.4.1.4. Terá que ser comprovada a entrega e prestação de serviço dentro do prazo, 
contendo informações que permitam estabelecer, por proximidade de características 
técnicas, comparação entre o objeto deste Termo de Referência e aquele fornecido; e 

12.4.1.5. Diferentes atestados de objetos compatíveis fornecidos por entidades distintas 
poderão ser somados pelos licitantes. 

 

13 DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO 
           A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 84, de 29 de julho de 2019, 
publicada no Boletim de Serviços da RFB em 31 de julho de 2019. 
  
 

14 LISTA DE ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
• Anexo I - Das Especificações Técnicas; 
• Anexo II - Quadro de divisão dos objetos e respectivos Lotes; 
• Anexo III -  Planilha de Formação de Preço e Propostas Comerciais; 
• Anexo IV - Questionário Avaliativo do Treinamento; 
• Anexo V - Questionário Avaliativo do Material Didático; 
• Anexo VI - Termo de Vistoria; 
• Anexo VII -Declaração de Conhecimento;  
• Anexo VIII -Termo de Confidencialidade Visita Técnica; 
• Anexo IX - Termo de Ciência; 
• Anexo X - Termo de Compromisso SACD SAB e SRAD; e 
• Anexo XI - Checklist Atendimento Especificação Técnica; 
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ANEXO I – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ANEXO I – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

0. Sobre as Condições da Solução Atual  
 

 

0.1. Sobre a Solução a ser substituída: 
0.1.1. A ATUAL solução de armazenamento de dados (Storage) do Centro de Dados da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil em Brasília é composta por 3 pares de controladoras NetApp em cluster, que 
disponibilizam cerca de um 1,34 PiB de área líquida de armazenamento, conforme ilustração demonstrativa da 
distribuição: 

437 TB de discos             
SATA

174 TB de discos             
SATA

125 TB de discos                
SAS

3,3 TB de SSD

374 TB de discos             
SATA

217 TB de discos                
SAS

10 TB de SSD
 (Figura 01: Solução composta por 3 pares de controladoras NetApp em cluster) 

 
 

 

0.1.2. A divisão das controladoras por gavetas segue o quadro abaixo: 
Solução Atual de armazenamento de dados 

NETAPP FAS8040 NETAPP FAS6250 NETAPP FAS8080 
 10 Gavetas 

DS4243 com 
discos SATA de 
3TB; 

 14 Gavetas DS2246 com discos SAS de 900GB; 
 3 Gavetas DS2246 com SSD de 200GB; 
 8 Gavetas DS4246 com discos SATA de 3TB. 

 8 Gavetas DS2246 com discos SAS de 900GB; 
 1 Gaveta DS2246 com SSD de 200GB; 
 4 Gavetas DS4246 com discos SATA de 3TB. 

(Quadro 01: Solução Atual de armazenamento de dados) 
 

0.1.3. Todas as portas SAN FC da Solução Atual são de 8 (oito) Gbps e todas as portas NAS Ethernet 
são de 10 (dez) Gbps; 
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0.1.4. A distribuição por cluster é a seguinte: 
Cluster 

HA Pair* Aggregate Total Data 
Capacity (GB) 

Used Data 
Capacity (GB) 

Used 
Data % 

Available Data 
Capacity (GB) 

Available 
Data % 

Daily 
Growth 
Rate % 

Days To Full 

Cluster S-02/S-01                 
    S01_SATA 218.650,41 179.004,64 81,87 39.645,76 18,13 0,01 1.258 
    S02_SATA 218.650,41 202.245,53 92,50 16.404,88 7,50 0,00 2.046 
    aggr0_root_S02 2.119,57 1.897,53 89,52 222,04 10,48 0,00   
    aggr0_root_S01 2.119,57 1.897,53 89,52 222,04 10,48 0,00 32.161.117 
      441.539,96 385.045,23 87,21 56.494,72 12,79     

Cluster S-03/S-04                 
    S03_SSD 3.348,83 2.317,46 69,20 1.031,38 30,80 0,08 361 
    S03_SAS 62.515,99 46.811,61 74,88 15.704,38 25,12 0,02 1.186 
    S04_SAS 62.515,99 32.682,46 52,28 29.833,52 47,72 0,02 2.843 
    S03_SATA 87.013,94 57.809,27 66,44 29.204,67 33,56 0,01 4.551 
    aggr0_root_S03 715,54 640,57 89,52 74,98 10,48 0,00   
    aggr0_root_S04 715,54 640,57 89,52 74,98 10,48 0,00   
    S04_SATA 87.013,94 56.631,99 65,08 30.381,94 34,92 0,00 1.392.118 
      303.839,77 197.533,93 65,01 106.305,85 34,99     

Cluster S-05/S-06                 
    S06_SSD 5.023,25 1.155,78 23,01 3.867,48 76,99 0,04 2.105 
    S05_SATA 187.414,63 139.881,15 74,64 47.533,48 25,36 0,02 1.025 
    S06_SATA 187.414,63 139.823,1 74,61 47.591,54 25,39 0,02 1.646 
    S05_SAS 108.461,47 69.090,96 63,70 39.370,51 36,30 0,01 7.136 
    aggr0_root_S05 753,2 603,39 80,11 149,82 19,89 0,00   
    S05_SSD 5.023,25 970,9 19,33 4.052,35 80,67 0,00   
    S06_SAS 108.461,47 56.752,33 52,32 51.709,14 47,68 0,00   
    aggr0_root_S06 753,2 603,39 80,11 149,82 19,89 0,00 41.675.456 
      603.305,1 408.881, 67,77 194.424,14 32,23     
      1.348.684,83 991.460,16 73,51 357.224,71 26,49     

(Quadro 02: Situação da Volumetria Atual – maio de 2019) 
 

0.1.5. Sobre a capacidade atual do Cluster STGRFB: 
Tipo de Discos Capacidade total (GB) Utilizado (GB) Livre (GB) 

SATA 986.152,96 768.276,48 217.876,48 
SAS 341.954,92 213.428,12 128.526,80 
SSD 13.395,33 2.295,68 11.099,66 

(Quadro 03: Capacidade atual do Cluster) 
 



 

 

 

 

5/43 

Anexo I – Das Especificações Técnicas 

0.2. Sobre a Performance Atual 
 
0.2.1. As taxas de IOPS (Input/Output per Second), Latência e Throughput, em junho de 2019, do 

Cluster STGRFB são demonstradas nas imagens abaixo: 

 

  
(Figura 02: performance da Solução Atual) 

 
0.2.2. Ou seja, a performance média é de 41.917,15 IOPS (picos de 70.000 pela manhã); 
0.2.3. O Throughput médio é de 1,5 GBps (picos de 2,0 GBps); 
0.2.4. A Média de Latência R/W é de 10,2 ms (em um ambiente majoritariamente de VMware); 
0.2.5. A Média de Latência de Leitura é de 11,3 ms; 
0.2.6. A Média de Latência de Escrita é de 6,6 ms; 
0.2.7. Deve ser considerado o perfil de 70% de leitura e 30% de escrita; 
0.2.8. Analisando os clientes agregados, as SVMs, observa-se que as 3 principais aplicações 

consumindo espaços são: Netbackup, Vmware e o Lotus Notes; 
0.2.8.1. Detalhando o Serviço de Backup, hoje é utilizado 600TB de área líquida; 
0.2.8.2. Detalhando a svmVMwarePRD, podemos destacar que os principais clientes são: 

0.2.8.2.1.  Aplicação Contágil (64,93TB); 
0.2.8.2.2.  VMware (32,28TB de SAS e 54,99TB de SATA); e 
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0.2.8.2.3.  FileServers (32,74TB);  
0.2.9. Considerando apenas a Compressão e Deduplicação a taxa atual é de 1,3:1. Porém, a taxa passa 

para 15:1 quando considerado também o Snapshot; 
 

 

0.3. Sobre os demais elementos pertinentes  
 

0.3.1. Sobre a nova Solução de Servidores Hosts que será implementada no Datacenter, também em 
Pregão Eletrônico a ser homologado ainda esse ano, caso não haja imprevistos, temos uma expectativa que uma 
das soluções abaixo possa atender à demanda atual do Datacenter da RFB: 

Levantamento da capacidade total de CPUs 
Soluções de mercado compatíveis para atendimento ao Datacenter 

Equipamento 
Servidor 

Processador 
Núcleos Clock (GHz) 

Capacidade 
Agregada de CPU por 

servidor (GHz) 
Quantidade de 

servidores 
Capacidade Total de CPU 

(GHz) Tipo Quantidade 
HP DL980 Xeon E7-980 G7 8 10 2,4 192 8 1536 

Cisco 880 V4 Xeon E7-8880V4 8 22 2,2 387,2 4 1548,8 
Lenovo SR950 Xeon E7-8880V4 8 24 2,1 403,2 4 1612,8 

SuperDome Flex Xeon E7-8890V4 8 28 2,2 492,8 4 1971,2 
(Quadro 04: Levantamento da capacidade total de CPUs) 

 
0.3.2. O quantitativo de Sistemas Operacionais por servidores, atualmente é o seguinte: 

a) Microsoft Windows 2008 R2 Server: 293 servidores; 
b) Microsoft Windows 2012 Server: 7 servidores; 
c) Microsoft Windows 2016 Server: 12 servidores; 
d) Red Hat Enterprise Linux versão 6: 82 servidores; 
e) VMWare versão ESXi 6.0: 8 servidores; 
f) CentOS 4/5/6/7: 41 servidores; 
g) Debian 5/6/7: 13 servidores; 
h) Outros: 5 servidores; 
i) SUSE Linux Enterprise 11/12: 8 servidores;  
j) Ubuntu: 10 servidores. 
k) Riverbed Central Management Console 6.5:  1 servidor; e 
l) VMWare appliances Linux 64-bits: 4 servidores. 

 
0.3.3. As ferramentas de gerenciamentos do ambiente, atualmente utilizadas, de forma 

descentralizada são: vSphere vRealize Operations 6.7, Zabbix 3.2, Netapp OnCommand Unified Manager 7.1P2, 
Netapp Harvest (Grafana 4.6.2) e Netapp Virtual Storage Console 6.2P2 que é integrada ao VMware vSphere Web 
Client; 

0.3.4. Sobre o Lote II, a RFB atualmente possui 2 (dois) Switches HP 8/40 Switch Power Pack+ 
totalizando 80 portas SAN à 8 (oito) Gbps.  

0.3.4.1. No total da solução, usa-se 60 (sessenta) portas destes Switchs, sendo 32 (trinta e duas) 
portas dos Hosts HP e as portas restantes para a conexão até os Switchs do Cluster de Storage 
Netapp e para Truck. 
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1. Lote I / Item 01: Da Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD) 
1.1. Sobre os principais requisitos da Solução de Armazenamento 

Consolidado de Dados (SACD): 
1.1.1. A nova Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD) contemplará uma arquitetura 

completa de subsistema de armazenamento Enterprise High-End, ou melhor nomenclatura observada à época da 
contratação, a depender do modelo proposto pela Contratada, mas que seja (m) de alta capacidade, a ser 
hospedada no Datacenter da Receita Federal do Brasil, totalizando a capacidade líquida mínima de 2,0 PiB (dois 
inteiros de Pebibytes) e capacidade efetiva mínima de 5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) prevendo Suporte, 
Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses com Redundância em pares de equipamentos; 

1.1.2. A solução deverá prever no mínimo 2 pares e no máximo de 4 pares controladoras; 
1.1.3. A distribuição de capacidade respeitará o subitem 1.2.1; 
1.1.4. A taxa de redução admitida será de no máximo 2,5, hoje a taxa atualmente utilizada pela RFB é 

de 1,3:1; 
1.1.5. A CONTRATADA deverá garantir e assegurar a taxa de redução de dados utilizada para formar o 

volume utilizável; 
1.1.6. Caso a aferição da taxa de redução do volume utilizável, a um percentual de ocupação da 

volumetria total de no mínimo 90% (noventa por cento), durante a vigência contratual, indique taxa inferior à 
informada na proposta comercial, a CONTRATADA deverá adicionar todos os componentes necessários, como 
controladoras, dispositivos e demais componentes necessários, visando atingir minimamente a capacidade efetiva 
de 5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) e 2,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes)PiB líquidos; 

1.1.6.1. Poderá ser provido pela Solução o recurso de provisionamento virtual (thin provisioning) de 
LUNs;  

1.1.6.2. Poderá ser implementado mecanismos de proteção entre volumes/LUNS ("LUN masking"), de 
forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelos servidores para os quais estejam 
mapeados. 
 

1.1.7. A Solução deverá possuir capacidade líquida de armazenamento instalada, livre para uso com 
alocação convencional, sem considerar compressão, compactação, deduplicação de dados ou provisionamento 
virtual de pelo menos 2,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes); 

1.1.8. Os requisitos constantes nesse Anexo têm caráter obrigatório devendo ser rigorosamente 
atendidos pelos fornecedores sob pena de desclassificação da proposta e sujeição à aplicação de sanções 
contratuais; 

1.1.9. A Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD) viabilizará o acesso à totalidade 
dos dados nele armazenados por meio de um conjunto de portas externas e caminhos redundantes entre os 
servidores e o subsistema de armazenamento, suportando a recuperação automática de falhas nos caminhos, a 
fim de garantir o contínuo acesso dos servidores aos dados; 

1.1.10. Todos os componentes de hardware e software da Solução deverão ser novos, sem nenhum 
tipo de uso anterior e estar em linha de produção no momento da apresentação das propostas. 

1.1.11. De nenhuma forma os equipamentos\discos\softwares que estão em funcionamento na 
solução atual poderão ser reaproveitados, a fim de proporcionar um certame com julgamento equânime. Tais 
equipamentos\discos em funcionamento serão disponibilizados para outros órgãos da Administração Pública, de 
acordo com futuro plano de implantação e de acordo com a legislação vigente. 

1.1.12. Todos os componentes de hardware e software da Solução deverão guardar total 
compatibilidade entre si não podendo o licitante alegar eventuais incompatibilidades de qualquer ordem para 
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deixar de cumprir os requisitos desse Anexo; 
1.1.13. No momento da apresentação das propostas, todos os modelos dos componentes de hardware 

constantes da Solução deverão ser os mais recentes e terem sido lançados há um prazo não superior a 36 (trinta 
e seis) meses; 

1.1.14. O modelo de licenciamento dos softwares que compõem a Solução deverá contemplar a 
transferência de propriedade perpétua para a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

1.1.15. A SACD deverá possuir arquitetura interna de alta disponibilidade, sem ponto único de falha, 
sendo que a falha de qualquer componente ativo não impedirá o completo funcionamento do subsistema; 

1.1.16. Todos os pares de controladoras deverão ser do mesmo fabricante, tipo, modelo e porte: 
1.1.16.1. Cada Controladora deverá possuir a funcionalidade de LUN masking, de forma que os volumes 

sejam visíveis e utilizáveis somente pelos servidores para os quais estejam destinados; e 
1.1.16.2. Todas as controladoras utilizadas para a implementação do Subsistema de Disco deverão possuir 

componentes redundantes, incluindo discos, fontes de energia, conexão com a rede SAN (Storage 
Area Network), conexão com a rede Ethernet e, caso a Contratada atenda, conexão com a rede 
NAS (Network Attached Storage), de forma opcional. 

1.1.17. A SACD deverá possuir caminhos alternativos, em caso de falha de algum componente, 
configurados de forma automática e transparente, sem perda de nenhuma funcionalidade, mesmo se tratando 
de componentes externos, tais como portas de switch e cabeamento, com implementação de failover 
automático para todos os componentes; 

1.1.18. As siglas, os termos e expressões aqui apresentados nesse Anexo estão condensados no item 
Glossário 

1.1.19.  A SACD deverá ser composta por racks ou gabinetes, controladoras, memória cache, discos, 
gavetas de discos, canais de acesso e outros, formando equipamento único, em que: 

a) A comunicação de dados e de controle entre todas as controladoras, para a formação de um único 
subsistema (clustering) poderá ser feita por meio de: 

i. Conexões PCIe 3.0 ou superiores ou FC ou Rede Ethernet; 
ii. Conexões Infiniband (alto desempenho) redundantes, com velocidade mínima de 56 Gbps 

cada; e 
b) Não seja baseado em virtualização de componentes externos ao subsistema de discos. 

1.1.20. Realizar as atividades de manutenção técnica tais como substituição de discos, controladoras, 
fontes, ventiladores, cabos, memória, bem como ampliação de capacidade, alteração de características 
funcionais e upgrade de código (firmware) de qualquer componente do subsistema, de forma não disruptiva, 
sem necessidade de desligamento de equipamentos nem interrupção dos serviços de produção; 

1.1.21. Os itens fonte de alimentação, controladoras, ventiladores e discos rígidos devem ser hot-
pluggable/hot-swappable, permitindo manutenção, reparo, substituição e acréscimo desses componentes com 
o sistema em operação; 

1.1.22. Possuir redundância para fontes de alimentação, controladoras, processadores, cabos de 
interconexão, cache, baterias do cache e ventiladores, além de utilizar alimentação elétrica a partir de no mínimo 
duas fontes externas independentes; 

1.1.23. Em caso de falha de qualquer um desses componentes, o equipamento será mantido em 
operação integral, quaisquer que sejam a temperatura e a tensão de alimentação, respeitados os limites 
máximos e mínimos de operação; 

1.1.24. A alimentação elétrica dos equipamentos será em 220 (duzentos e vinte) Volts fase-neutro e 60 
(sessenta) Hertz, em circuitos monofásicos. 

1.1.25. Possuir um conjunto de interfaces de front-end para conexões externas que atenda a uma das 
duas possibilidades de forma alternativa: 
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1.1.25.1. Uma possibilidade de rede NAS\SAN com o mínimo de 8 (oito) portas Ethernet de 10 (dez) Gbps 
e mínimo 16 (dezesseis) portas FC (Fibre Channel) de front end, externas, nativas e independentes, 
de 32 Gbps (trinta e duas) Gbps full duplex cada, de front end, externas, nativas e independentes, 
distribuídas igualmente entre todas as controladoras, dependendo do modelo proposto pela 
Contratada, destinada à conexão de servidores; 

1.1.25.2. Uma possibilidade de rede SAN com o mínimo de 16 (dezesseis) portas FC (Fibre Channel) de 
front end, externas, nativas e independentes, de 32 Gbps (trinta e duas) Gbps full duplex cada, de 
front end, externas, nativas e independentes, distribuídas igualmente entre todas as 
controladoras, dependendo do modelo proposto pela Contratada, destinada à conexão de 
servidores; 

1.1.26. Além da possibilidade acima, todas as portas FC com transceptores SFP (Small Form-factor 
Pluggable) instalados, 32 Gbps (trinta e duas) Gbps, com conectividade a 8 (oito) Gbps, no padrão SWL (Short 
Wavelength Laser), com conectores tipo LC (Lucent Connector), viabilizando conexões às redes SAN por meio de 
fibras óticas duplas multi-modo. 

1.1.27.  A solução deverá ter capacidade de expansão, por meio da adição de placas de “I/O”, 
controladora (s) e/ou acessórios, sem necessidade de substituição da (s) controladora(s) existente(s), em no 
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do volume líquido solicitado, proporcional a cada camada conforme indica 
o subitem 1.2.1; 

1.1.28. Possuir um conjunto de interfaces internas (back-end) para conexões às gavetas de discos, de 
no mínimo 768Gbps de capacidade agregada. As portas poderão ser entregues em SAS 3.0, PCIe ou Fibre-Channel 
para atingir a capacidade mínima solicitada; 

1.1.29. O Suporte, a Manutenção e a Garantia on-site de 60 (sessenta) meses terão suas dinâmicas de 
funcionamento descritas no capítulo 06 (intitulado “Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia “do Lote I) deste 
Anexo I; 

1.1.30. A SACD deve possuir total compatibilidade com a SAB (Solução de Armazenamento para 
Backup), item 2 do Lote I; 

1.1.31. A SACD deve possuir total compatibilidade com a solução a ser fornecida pela detentora do 
melhor lance da SRAD (Solução de Rede de Armazenamento de Dados), item 6 do Lote II; 
 

1.2. Sobre a Volumetria da SACD e as tiers: 
1.2.1.  Possuir capacidade líquida de armazenamento instalada, livre para uso com alocação convencional, sem 

considerar compressão, compactação, deduplicação de dados ou provisionamento virtual de pelo menos 2,0 PiB (dois 
inteiros de Pebibytes), com configuração especificada no quadro abaixo: 

a) Camada UM: mínimo de 40(quarenta) % do volume total a ser fornecido em discos STORAGE do tipo 
SSD, considerando: 

a.1) tecnologia SLC ou enterprise Flash, incluindo eMLC, ou 3D TLC Nand ou superiores; 
a.2) capacidade máxima de 8 (oito) TB brutos por disco; ou caso seja optado fornecer tecnologia 
All flash, a melhor configuração disponível pela fabricante observada a capacidade máxima de 8 
(oito) TB brutos por disco; 
 a.3) proteção em RAID 6 (seis) ou DP, em que cada grupo RAID é composto de, no mínimo, 6 
(seis) discos de dados e de, no mínimo, 2 (dois) discos de paridade, ou superior, ou segundos 
melhores práticas comprovadas pelo manual da fabricante; 

b) Camada DOIS: máximo de 60 (sessenta) % do volume total a ser fornecido em discos do tipo SAS de, 
no mínimo, 10.000 (dez mil) RPM, considerando: 
              b.1) discos de no máximo 2.400 (dois mil e quatrocentos) GB cada;  
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              b.2) proteção em RAID 6 (seis) ou DP, em que cada grupo RAID é composto de, no mínimo, 6 
(seis) discos de dados e de, no mínimo, 2 (dois) discos de paridade, ou superior; 

 
(Quadro 05: cenário de tiers) 

 
1.2.2. A capacidade de armazenamento é a quantidade líquida disponível para armazenamento de 

dados, sem considerar ganhos com deduplicação, compressão, snapshot, ou seja, as áreas extras (spare), as áreas 
de redundâncias para proteção RAID e as áreas de sistema, de controle e de ponteiros deverão ser providas em 
acréscimo; 

1.2.3. A Contratada poderá, dessa forma, disponibilizar uma solução híbrida (SSD + SAS) ou All-Flash, 
ofertando, minimamente, 2,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes); 

1.2.3.1. Caso seja disponibilizada a tecnologia All-Flash, a latência média não poderá ser superior a 1.8 
ms e o throughput efetivo em operação de acesso aos volumes deve atingir no mínimo 3 (três) 
GiB/s para tamanho de blocos de 8 (oito) Kb. 

1.2.3.2. Caso seja disponibilizada a tecnologia Híbrida, os indicadores deverão ser os seguintes: 
(a) A solução deverá disponibilizar latência máxima de 3 (três) ms de média para um volume de 

70% leitura e 30% escrita com blocos de 8kb; e 
(b) A solução deverá disponibilizar um Throughput mínimo de 1,5 (um e meio) Gbps de média; 

 
1.2.3.3. Deve ser considerado o perfil de 70% de leitura e 30% de escrita; 

1.2.4. A SACD deverá possuir capacidade de expansão para discos físicos do tipo SAS, considerando o 
número de controladoras ofertado, por meio da adição de discos, gavetas, racks, cabeamento e demais 
componentes acessórios, sem necessidade de adição, alterações ou troca de controladora ou do modelo do 
equipamento. 

1.2.5. Todos os discos da mesma camada deverão ser iguais; 
1.2.6. O Tamanho máximo dos dispositivos flash deve ser de 8,0 TB (brutos), por dispositivo. Serão 

aceitos dispositivos de maior capacidade, desde que a contratada comprove o desempenho mínimo solicitado 
para tal tecnologia através do Anexo XI – Checklist Atendimento Especificação; 

1.2.7. Distribuição uniforme de todos os discos de cada camada entre todos os pares de controladoras 
considerando, para essa distribuição, o número de discos físicos instalados em cada camada; 

1.2.8. Todos os discos físicos deverão ter interfaces de, no mínimo, 12(doze) Gbps, full duplex, e ser 
acessíveis por meio de, no mínimo, 2 (dois) barramentos de back-end distintos; 

1.2.9. Suportar configurações de redundância de no mínimo RAID 5 ou RAID 6 ou RAID-DP ou superior, 
realizando a reconstrução transparente de redundância RAID, sem necessidade de interrupção de serviços;  

1.2.10. Suportar recurso de hot-spare global ou global por controladora para as unidades de disco, ou 
seja, havendo falha em qualquer disco do subsistema, qualquer área de hot-spare da mesma camada terá 
condições de substituir o disco em falha, sem perdas e sem intervenção manual. 

1.2.11. Possuir memória cache de no mínimo 1,0 (um inteiro) TB líquidos, protegida por ECC ou similar, 
considerando ainda:  

a) Arquitetura com redundância de cache, viabilizando a gravação de todas as operações de escrita em, pelo 
menos, duas áreas de memória localizadas em controladoras distintas; 

b) A totalidade da memória cache deverá estar distribuída igualmente entre todas as controladoras;  
c) Não será aceita a utilização de expansão de cache por meio de discos ou placas SSD;  
d) A porcentagem de leitura e escrita indicada no subitem 0.2.7; 
e) Caso a Contratada não consiga provar no Anexo XI_Checklist Atendimento Especificação Técnica a memória 

cache de no mínimo 1,0 (um inteiro) TB líquidos, a mesma deve comprovar minimamente: 
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           i) média de 100.000 (cem mil) IOPS; e 
                  ii) respeitar a latência média e o Throughput efetivo solicitados no subitem 1.2.3. 
 
 

1.3. Sobre os demais requisitos a serem apresentados obrigatoriamente 
pela SACD: 

1.3.1. Possuir mecanismo de proteção que viabilize, em casos de falha de energia elétrica, a gravação 
dos dados de memória em disco ou área não volátil, garantindo a integridade e a disponibilidade dos dados após 
a restabelecimento da energia elétrica; 

1.3.2.  Viabilizar o controle do uso dos recursos do subsistema de armazenamento por parte das 
aplicações, provendo mecanismos de priorização de uso, configurados a critério do administrador ou, 
alternativamente, provendo mecanismos de particionamento dinâmico do cache; 

1.3.3.  Suportar conexão simultânea por meio da rede SAN de, no mínimo, 1.000 (mil) hosts 
(servidores físicos) de forma simultânea, com permissão de acesso a áreas específicas do subsistema de 
armazenamento. 

1.3.4.  Prover mecanismos de proteção dos volumes lógicos com “LUN Masking”, objetivando 
restringir o acesso a determinado volume lógico (LUN) para um servidor ou conjunto de servidores específicos, 
físicos ou virtuais; 

1.3.5. Suportar a criação de, no mínimo, 4.000 (quatro mil) discos lógicos (LUNs) já excluídos aqueles 
gerados pelos recursos de cópias instantâneas;  

1.3.6. Suportar a criação de LUNs com capacidade mínima de 100 (cem) GB e máxima de 256 
(duzentos e cinquenta e seis) TB. 

1.3.7. Implementar recursos de multi-path para acesso via FC e iSCSI, com software para failover e 
balanceamento de carga, viabilizando mais de um caminho de acesso dos servidores ao subsistema de 
armazenamento, garantindo que, no caso de falha de um caminho, o outro assuma todo o tráfego, sem 
interrupção de acesso; 

1.3.8.  Deverão ser fornecidos na solução, quando não nativos dos respectivos sistemas operacionais, 
o software e o licenciamento para o quantitativo de servidores descritos no subitem 0.3.2  

1.3.9.  A Solução deverá possuir funcionalidade de snapshot\cópia instantânea, com possibilidade de 
geração de cópias baseada em bloco sem causar indisponibilidade de acesso aos dados:  

1.3.9.1. A funcionalidade de cópia instantânea deverá poder ser realizada por meio de cópia de 
ponteiros; 

1.3.9.2.  As cópias instantâneas deverão poder ser criadas e excluídas através de agendamento; 
1.3.9.3.  A funcionalidade de cópia instantânea deverá permitir o estabelecimento e gerenciamento de, 

no mínimo, 2.500 (dois mil e quinhentas) cópias; 
1.3.9.4.  A funcionalidade de cópia instantânea deverá estar licenciada e funcional para toda a 

capacidade disponível ofertada pela SACD. 
1.3.10.  Prover funcionalidade de provisionamento dinâmico\thin provisioning\provisionamento 

virtual, de forma que: 
1.3.10.1. Seja possível o provisionamento de área de armazenamento além da capacidade disponível; e 
1.3.10.2. A funcionalidade de Provisionamento Dinâmico (Thin Provisioning) deva estar e licenciada e 

funcional para toda a capacidade disponível ofertada pela Solução; 
 

1.3.11. A Solução deverá possuir a funcionalidade de Qualidade de Serviço, de forma que seja possível 
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estabelecer prioridades de tráfego associadas a volumes lógicos ou hosts e possuam níveis de serviço baseados 
em quantidade de operações por segundo (IOPS) ou largura de banda.  A funcionalidade de Qualidade de Serviço 
deverá estar licenciada e funcional para toda a capacidade disponível ofertada pela SACD; 

1.3.12. A SACD deverá possuir funcionalidade de migração manual de LUNs inteiras entre áreas de 
dados diferenciadas existentes no subsistema (“pools de armazenamento”), sejam elas da mesma camada ou de 
camadas distintas, sem interrupção do acesso à LUN, incluindo a monitoração da evolução das migrações em 
andamento. 

1.3.13. A SACD deverá possibilitar a replicação remota assíncrona, considerando: 
a) Futuro site de replicação em empresa pública de prestação de serviços em tecnologia da informação do 

Brasil (Brasília); 
b) Utilização para fins de replicação, em cada equipamento, de forma simultânea e exclusiva de no mínimo 

04 (quatro) e no máximo 20 (vinte) portas ethernet ou FC, desconsiderando as portas de front-end já 
solicitadas  

c) Portas destinadas à replicação remota distribuídas igualmente entre todas as controladoras; 
d) Execução no subsistema de armazenamento, sem onerar os processadores dos servidores clientes; 
e) A LUN de origem da replicação permanece ativa, com atividades de leitura e gravação durante o 

processo de cópia; 
f) Viabilização de recuperação completa da LUN de origem a partir dos dados replicados; 
g) Reestabelecimento de replicações paradas por meio da replicação dos dados incrementais, alterados 

desde a última comunicação, sem necessidade de replicação do volume inteiro; e 
h) Replicações reversas incrementais em caso de promoção da LUN de destino e posterior reativação da 

LUN original, sem necessidade de replicação do volume inteiro. 
1.3.14.  Caso a proposta da empresa vencedora seja para uma solução híbrida, a mesma deve possuir 

funcionalidades de tierização, ou seja, migração automática de dados entre camadas de armazenamento, 
(movimentação entre camadas SAS e SSD), realizando, sem perda de acesso, a tierização de blocos ou subáreas 
de LUNs entre diferentes camadas existentes no subsistema de armazenamento, considerando:  
a) tierização de acordo com políticas da fabricante baseadas no volume de acesso específico a cada uma das 
subáreas de LUNs; 
b) viabilização da não inclusão de áreas específicas de armazenamento nas políticas de tierização  automática, 
de forma que as LUNs alocadas nessas áreas utilizem apenas uma camada de armazenamento; 
c) tierização sem utilização de recursos de CPU dos servidores clientes; e 
d) os blocos ou subáreas de LUNs a serem migradas devem ser de, no máximo, 1,4 (um inteiro e quatro décimos) 
GB cada. 

1.3.15. As funcionalidades de cópias instantâneas, provisionamento dinâmico, replicação assíncrona e 
migração de dados entre camadas devem ser providas para utilização simultânea na mesma LUN e sem 
necessidade de agregação de software de terceiros. 

 

1.4. Sobre o clustering e a Infraestrutura a ser fornecida juntamente com a 
SACD: 

1.4.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos juntamente com seus racks próprios, homologados 
pelos fabricantes, além de todos os elementos necessários para sua correta fixação, como trilhos, parafusos, 
ferragens, bem como cabos de alimentação. 

1.4.2. Todos os armários (racks) da Solução deverão observar o padrão ANSI TIA/EIA-310 de 19” 
(dezenove polegadas) com altura compreendida entre 40U e 44U (rack unit) e deverão ser fornecidos como parte 
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da Solução; 
1.4.3. Deverão ser fornecidos os conectores macho e fêmea, além das tomadas elétricas para os 

equipamentos, visando à alimentação elétrica por duas fontes de energia independentes; 
1.4.4. Deverá possuir suporte aos Sistemas Operacionais descritos no subitem 0.3.2; 
1.4.5. Deverá possuir suporte para os seguintes ambientes de cluster: 
a) Microsoft Windows Failover Cluster, incluindo o suporte a cluster geográfico, com comprovação por meio 

de lista de compatibilidade do fabricante dos equipamentos ou do fabricante do software mencionado; 
e 

b) Red Hat Cluster Suite, com comprovação por meio de lista de compatibilidade do fabricante, manual ou 
carta da fabricante dos equipamentos ofertados ou do fabricante do software mencionado. 
 

1.4.6. Prover funcionalidade de alta disponibilidade de armazenamento (clustering) entre os pares de 
controladoras  a serem hospedados no Datacenter da Receita Federal do Brasil que mantenha o acesso de leitura 
e escrita aos dados, sem interrupção, de forma transparente para os usuários e aplicações, em casos de perda 
total de conectividade entre o servidor cliente e o subsistema de armazenamento e ainda nos casos de parada 
total do subsistema de armazenamento, mesmo de forma disruptiva, observando-se ainda: 

a) Redundância total de dados, de maneira que as LUNs dos pares de controladoras tenham um espelho, 
replicação ou cópia idêntica; 

b) Failover automático de caminhos entre os pares de controladoras, em caso de falha em um deles, para 
todas as plataformas informadas, considerando os recursos nativos dos respectivos sistemas operacionais 
listados no item 0 deste Anexo, sem necessidade de instalação de softwares adicionais; 

c) A alta disponibilidade exigida é limitada aos discos (LUNs) dos servidores clientes, não exigidos recursos 
adicionais para alta disponibilidade (clustering) de aplicações, bancos de dados ou serviços;  

d) Não será aceita implementação que necessite de execução de scripts nos servidores conectados ou 
execução de redescoberta (re-scan) de discos nos servidores para o failover; e 

e) A Solução de Armazenamento deverá prover uma taxa de confiabilidade de 99,9999 % (noventa e nove 
por cento, e novecentos e noventa e nove milésimos) ”; 
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1.5. Sobre o Recurso de Gerenciamento: 
1.5.1. Prover recursos de gerenciamento, viabilizando todas as atividades de monitoração, controle e 

configuração do subsistema de armazenamento, incluindo: 
a) Operação em console de gerenciamento centralizada, incluindo interface gráfica e linha de comando; 
b) Todas as telas deverão ser apresentadas preferencialmente em Português ou, de forma alternativa, em Inglês; 
c) Envio de mensagens de e-mail ao administrador em caso de falhas de qualquer dos componentes e falhas 

iminentes dos discos; 
d) Apresentação de um conjunto de informações gerenciais seja via app específico ou via Web Browser Google 

Chrome ou similares para visualização em smatphones de sistemas operacionais Android e iOS lançados nos 
últimos 12 (doze) meses antes da data de homologação do Pregão Eletrônico;  

e) Criação e configuração, através do software de gerenciamento, de Raid Groups e/ou volumes lógicos (LUNs); 
f) Visualização e configuração da distribuição de cada LUN pelas camadas de armazenamento; 
g) Balanceamento de carga entre as controladoras permitindo a definição de controladora preferencial por LUN 

ou o funcionamento das controladoras em regime ativo/ativo; 
h) Monitoramento proativo que permita a detecção e isolamento de falhas antes mesmo que elas ocorram; 

I. Abrangerá a monitoração de condições físicas tais como de energia e de temperatura, detecção e 
isolamento de erros de memória, placas, processadores, controladoras e discos, gerando logs de 
erros e alertas, inclusive acionamento automático da reposição de discos (“hot-spare”); 

i) Análise do desempenho instantâneo e histórico do equipamento com: 
I. Plotagem mínima para desempenho instantâneo de no mínimo uma amostra para cada 5 (cinco) 

minuto; 
II. Retenção de, no mínimo, uma amostra a cada 5 (cinco) minutos para análise histórica, 

III.  Contemplar em ambos os casos, no mínimo, as informações de: 
 Taxas de I/O por segundo e bytes por segundo para leitura e para escrita por LUN e por 

porta de front-end; 
 Tempos de resposta para leitura e para escrita por LUN e por porta de front-end; e 
 Taxa de utilização dos discos. 

j) Suporte ao protocolo SNMP v3 para gerenciamento e envio de alertas para a console de gerenciamento 
centralizada; 

k) Notificação de eventos críticos, pré-falhas e falhas ao administrador, além de geração de relatórios para todos 
os eventos relacionados ao subsistema de armazenamento, sejam eles de falhas, avisos ou configurações; 

l) Autenticação de usuários e definição de perfis distintos de permissões por meio de cadastramento de usuários 
no equipamento ou por meio de integração com o Active Directory da Microsoft; 

m) Controle, criação, alocação, realocação e expansão dos volumes lógicos para os servidores, de forma dinâmica, 
sem interrupção dos serviços vinculados ao servidor; 

n) Administração do provisionamento dinâmico de LUNs, com recursos para identificar o espaço efetivamente 
consumido por cada LUN; 

o) Configuração, monitoração e controle dos recursos de cópias instantâneas por meio de cópias físicas e de 
ponteiros, com identificação do espaço efetivamente consumido por cada cópia instantânea; 

p) Configuração, monitoração e controle da migração de dados entre o subsistema de armazenamento oferecidos; 
q) Configuração, monitoração e controle de cópias manuais ou migração de dados entre grupos RAID ou entre 

áreas distintas do subsistema de armazenamento; 
r) Configuração, monitoração e controle das funcionalidades de migração automática de dados entre as camadas 

de armazenamento; e 
s) Configuração, monitoração e controle das funcionalidades de clustering de storage; 
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1.6. Compatibilidade com Tecnologias de Computação em Nuvem (Cloud 
Computing) 

1.6.1. A Solução deverá ser compatível às seguintes tecnologias de computação em nuvem (cloud 
computing), caso seja necessária uma migração em médio prazo: 

1.6.1.1. VMware vSphere Hypervisor 6.0 ou superior; 
Storage/SAN: 

 FC Metro Cluster Storage ou FC-SVD Metro Cluster Storage ou VMWare Fault Tolerance; 
vSphere APIs for Storage Awareness (VASA): 

 Block Device; 
 Capability. 

vSphere APIs for Virtual Volumes (VVols): 
 Virtual Volume; 
 VMware vRealize Enterprise Edition; 
 Storage Technology Management Pack. 

 
1.6.1.2. Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V; 
1.6.1.3. Software com tecnologia OpenStack, com integração aos seguintes componentes: 

 OpenStack CINDER (Block Storage);  
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2. Lote I / Item 02: Solução de Armazenamento para Backup (SAB) 
2.1. A Solução de Armazenamento para Backup (SAB) contemplará uma arquitetura completa de subsistema 

de armazenamento a ser hospedada no Datacenter da Receita Federal do Brasil, totalizando a capacidade 
líquida mínima de 1,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes) prevendo Suporte, Manutenção e Garantia on-site 
de 60 (sessenta) meses com Redundância em pares de equipamentos; 

2.2. A solução deverá prever um par de controladoras; 
2.3. Capacidade líquida mínima de 1,0 PiB (um inteiro de Pebibytes) ;  
2.4. A solução deverá disponibilizar latência máxima de 15 (quinze) ms de média para um volume de 70% 

leitura e 30% escrita com blocos de 8kb; 
2.5. A solução deverá disponibilizar um Throughput mínimo de 1,0 (um) Gbps de média; 
2.6. A solução deverá disponibilizar no mínimo 10.000 (dez mil) IOPS de média, observando que a Solução 

atual apresenta picos de 15.000(quinze) IOPS; 
2.7. Possuir memória cache de no mínimo 128 (cento e vinte e oito) GB líquidos; 
2.8. Volume total a ser fornecido em discos do tipo NL-SAS (nearline SAS), ou tecnologia superior, de no 

mínimo, 7.200 (sete mil e duzentos mil) RPM, considerando: 
2.8.1. Discos de no mínimo 08 (oito) TB cada; 
2.8.2. Proteção em RAID 6 (seis) ou DP, em que cada grupo RAID é composto de, no mínimo, 6 (seis) 

discos de dados e de, no mínimo, 2 (dois) discos de paridade, ou superior; 
2.9. Todos os discos entregues devem possuir a mesma capacidade de armazenamento de dados. 
2.10. Alternativamente ao subitem anterior é dada a possibilidade da Contratada fornecer a SAB respeitando 

o subitem 1.2.1; 
2.11. Possuir um conjunto de interfaces de front-end para conexões externas que atenda a uma das duas 

possibilidades de forma alternativa: 
2.11.1. Uma possibilidade de rede NAS\SAN com o mínimo de 8 (oito) portas Ethernet de 10 (dez) Gbps 

e mínimo 8 (oito) portas FC (Fibre Channel) de 32 Gbps (trinta e duas) Gbps full duplex cada de front end, externas, 
nativas e independentes, distribuídas igualmente entre todas as controladoras, dependendo do modelo proposto 
pela Contratada, destinada à conexão de servidores; 

2.11.2. Uma possibilidade de rede SAN com o mínimo de 16 (dezesseis) portas FC (Fibre Channel) de 
front end, externas, nativas e independentes, com capacidade mínima de 32 Gbps (trinta e duas) Gbps full duplex 
cada, de front end, externas, nativas e independentes, distribuídas igualmente entre todas as controladoras, 
dependendo do modelo proposto pela Contratada, destinada à conexão de servidores; 

 
2.12. A solução deverá ter capacidade de expansão, por meio da adição de placas de “I/O”, controladora (s) 

e/ou acessórios, sem necessidade de substituição da (s) controladora (s) existente(s), em no mínimo 25 % 
(vinte e cinco por cento) do volume líquido solicitado; 

2.13. Possuir um conjunto de interfaces internas (back-end) para conexões às gavetas de discos, de no mínimo 
384 Gbps de capacidade agregada. As portas poderão ser entregues em SAS 3.0, PCIe ou Fibre-Channel 
para atingir a capacidade mínima solicitada; 

2.14. Mesmo que a solução ofertada não suporte funcionalidades requisitadas no item 1 do Lote I (como 
deduplicação ou compressão) deverá ser entregue minimamente 1,0 PiB líquido (um inteiro de 
Pebibytes); 

2.15. Deverá suportar paridade simples e dupla ou superior; 
2.16. Todos os armários (racks) da Solução deverão observar o padrão ANSI TIA/EIA-310 de 19” (dezenove 

polegadas) com altura compreendida entre 40U e 44U (rack unit) e deverão ser fornecidos como parte 
da Solução. 
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2.17. Deverão ser fornecidos os conectores macho e fêmea, além das tomadas elétricas para os 
equipamentos, visando à alimentação elétrica por duas fontes de energia independentes. 

2.18. O Suporte, a Manutenção e a Garantia on-site de 60 (sessenta) meses terão suas dinâmicas de 
funcionamento descritas no capítulo 06 (intitulado “Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia “do Lote 
I) deste Anexo I; e 

2.19. A SAB deve possuir compatibilidade com o Netbackup Platform Base Complete Ed XPLAT 1 Front End TB 
OnPremise Standard; 

 

 

 

 

3. Lote I / Item 03: Do Plano de Implantação, Instalação, Configuração e Ativação 
da SACD 

3.1. Após 30 dias da Reunião Inicial a Contratada deverá enviar à Contratante um Plano de Implantação, que 
constará, minimamente:  

3.1.1. Um Cronograma de Instalação e Configuração da SACD e da SAB; 
3.1.2. Uma Matriz de Riscos contendo os riscos inerentes à manutenção da estabilidade da Solução 

Atual no processo de migração; 
3.1.3. Uma listagem com os nomes e cópias dos respectivos documentos válidos dos técnicos que 

entrarão nas dependências da RFB para realizarem os serviços necessários; 
3.1.4. Uma lista com os procedimentos a serem adotados pelos fiscais de contrato da RFB para a 

conferência dos equipamentos físicos a serem recebidos com as suas respectivas Notas Fiscais de Remessa; e 
3.1.5. Qual o momento exato que os discos e demais componentes da solução atual estarão 

disponíveis para doação; 
3.2. O procedimento de instalação e dos testes a serem realizados para o pleno funcionamento, em perfeitas 

condições de operação e de forma totalmente integrada ao ambiente de infraestrutura de informática 
da RFB; 

3.3. Em até 05 (cinco) dias úteis a Contratante realizará o Aceite ou não do Plano de Implantação, podendo 
pedir esclarecimentos sobre determinados pontos; 

3.4. Sobre o modo e prazos para realização da implantação: 
3.4.1. Serão realizadas no Datacenter da Receita Federal do Brasil; 
3.4.2. A solução será instalada, configurada, ativada e disponibilizada para uso em regime de 

produção, 120 (cento e vinte dias) corridos, contados da data da emissão do Termo de Recebimento Provisório - 
TRP;  

3.4.3. As instalações serão antecedidas por agendamento junto à Contratante e executadas, em regra, 
em dias úteis, no período das 8h às 18h;  

3.5.  Em caráter excepcional e a critério do Órgão Responsável, as atividades poderão ser realizadas em dias 
e horários distintos do estabelecido, definidos em acordo com a Contratada; 

3.6. A Contratada obriga-se a se certificar de todas as condições físicas, elétricas e ambientais de instalação 
dos equipamentos, de acordo com padrões estabelecidos pelos fabricantes;  

3.7. A instalação, configuração e ativação dos equipamentos e softwares serão realizadas por equipe 
certificada pelo fabricante, para esse fim; 

3.8. As atividades serão acompanhadas e supervisionadas pela equipe técnica da RFB; 
3.9. Todos os componentes da Solução deverão ser fornecidos com a versão mais atualizada dos softwares e 

firmwares considerando-se a data da implantação. 
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3.10. O conjunto de procedimentos de instalação, configuração e ativação da SACD consistirá nas etapas a 
seguir, a serem previstas no Plano de Implantação discriminado acima, e que, deverão ser realizadas em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas na Reunião Preparatória a ter prazo indicado na Reunião 
Inicial:  

a. Montagem física, cabeamento e instalação do subsistema de armazenamento no Datacenter da Receita 
Federal do Brasil 

b. Configuração e ativação do subsistema de armazenamento;  
c. Instalação e configuração das ferramentas centralizadas de administração, gerenciamento e 

monitoração do subsistema de armazenamento;  
d. Configuração, no subsistema, de acesso via FC e via iSCSI às LUNS criadas;  
e. Migração de dados dos servidores, hospedados no ambiente atualmente em produção, considerando 

um em cada sistema operacional (Microsoft Windows Server, VMWare, etc) para o subsistema de 
armazenamento fornecido; 

f. Configuração e validação das funcionalidades de clustering de Storage para os servidores migrados, 
incluindo:  

i. Simulação de falha e perda total de conectividade do servidor com o subsistema de 
armazenamento;  e 

ii. Validação das funcionalidades solicitadas, com failover transparente;  
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4. Lote I / Item 04: Do Repasse de Conhecimentos da SACD 
4.1. A Contratada deverá apresentar uma proposta, em até 20 (vinte) dias após a Reunião Inicial, de um Plano 

de Repasse de Conhecimentos com duração mínima de 40 (quarenta) horas, em regime de treinamento 
para 07 (sete) técnicos da Contratante, contendo proposta de ementa que consta abaixo. A RFB analisará 
a ementa apresentada em no máximo 5 (cinco) dias úteis, podendo rejeitá-la e solicitar nova apresentação, 
momento no qual a contratada fará uso dos mesmos prazos já estabelecidos neste item; 

4.2. O treinamento será realizado presencialmente na cidade de Brasília/DF; 
4.3. A Contratada deverá apresentar uma proposta para um Plano de Repasse de Conhecimentos em regime 

de treinamento e estrutura fornecida pela empresa vencedora contendo no mínimo os seguintes itens, 
de forma e prazos análogos ao Plano de Implantação:  

4.3.1. Cronograma; 
4.3.2. Conteúdo programático; 
4.3.3. Carga horária; 
4.3.4. Previsão de local, data e hora da realização dos eventos; e 
4.3.5. Material didático 

4.4. Após a emissão da Ordem de Serviço de Treinamento (OST) pela Contratante para que se inicie o Repasse, 
a Contratada deverá iniciá-lo em até 15 (quinze) dias;  

4.5. O treinamento deverá ter uma carga horária diária máxima de 8 (oito) horas ministradas 
consecutivamente;  

4.6. O conteúdo programático deverá ser voltado para a instalação, configuração, administração e 
manutenção da nova Solução de Storages a ser implementada, abordando no mínimo: 

4.6.1. Instalação e Migração; 
4.6.2. Operação e configuração de toda a solução de Storage (SACD e SAB) adquirida, incluindo todos 

os componentes de hardware e software;  
4.6.3. Arquitetura e topologia da solução com a identificação dos seus componentes de software e de 

hardware; 
4.6.4.  Configuração física e lógica de RAID groups; 
4.6.5.  Criação, expansão e remoção sobre os clusters\volumes lógicos; 
4.6.6.  Definição de segurança de acesso a volumes lógicos; 
4.6.7.  Criação e administração de replicação remota síncrona e assíncrona; 
4.6.8.  Administração das funções de provisionamento dinâmico; 
4.6.9.  Configuração e melhores práticas das funções de movimentação automática de dados entre 

camadas;  
4.6.10. Administração de funcionalidades de cópias locais e cópias com ponteiros; 
4.6.11. Recuperação de Backup 
4.6.12. Administração dos recursos de alta disponibilidade de armazenamento; e 
4.6.13. Gerenciamento de falhas, diagnóstico e solução de problemas. 

4.7. Os instrutores deverão possuir experiência profissional mínima de 3 (três) anos na área de 
armazenamento de dados e redes de armazenamento (SAN); 

4.8. A Contratada disponibilizará ambiente para realização da capacitação operacional com acesso, para as 
aulas práticas, a equipamentos e software iguais aos empregados na solução. Fornecerá, ainda, todos os 
insumos e recursos necessários para a sua realização; 
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4.9. Para motivo das atividades práticas a serem cobertas no treinamento, cada participante deverá ocupar 
individualmente uma estação de trabalho, ou seja, estações de trabalho não poderão ser compartilhadas 
por mais de um participante. 

4.10. Cada participante deverá receber um “kit” de capacitação individual, composto por manuais/apostilas, 
caderno/bloco de anotação, lápis, caneta, pasta ou mochila para acomodação dos materiais fornecidos; 

4.11. Todo o material didático utilizado deverá ter como referência o da fabricante da solução e fornecido 
pela Contratada, que deverá ser disponibilizado obrigatoriamente na língua portuguesa (Brasil); 

4.12. O material didático será enviado aos Fiscais Requisitante e Técnico junto com o Plano de Repasse de 
Conhecimentos e será avaliado segundo o Anexo V desse Termo de Referência;  

4.12.1. Todos os itens deverão ser atendidos e caso a Contratante, marque algum dos 7 (sete) itens 
como “NÃO” atendimento e consequentemente não dando aceite ao Plano no prazo ora acordado, a Contratada 
terá até 5 (cinco) dias úteis para realizar os ajustes necessários no material e nova avaliação pela Contratante; 

4.13. No final do Repasse de Conhecimentos em regime de treinamento e concomitante à Emissão do Termo 
de Recebimento Provisório - TRP, a Contratada deverá emitir certificado de participação para cada um dos 
participantes; 

4.14. Para que seja considerado satisfatório o repasse, os 07 (sete) técnicos que foram indicados pela RFB 
devem considerar-se aptos para repetição do processo e administração da solução, por conta própria, 
sem o auxílio dos técnicos do fornecedor. 

4.15. O perfil das pessoas a serem treinadas será de colaboradores da RFB envolvidos na implantação e/ou 
administração e manutenção da solução de Storage; 

4.16. Ao final do repasse do conhecimento, será aplicado, um Questionário Avaliativo do Treinamento - Anexo 
IV - abordando perguntas para as seguintes dimensões do treinamento: Avaliação Geral, Conteúdo do 
Curso, Forma de Apresentação das Aulas e Aplicabilidade no ambiente da RFB; 

4.17. Os questionários deverão ser respondidos sem a necessidade mandatória de identificação do servidor 
treinado e apresentará as seguintes graduações: 1- Péssimo, 2 - Ruim, 3 - Razoável, 4- Bom E 5 – Ótimo; 

4.18. A Nota Final do Treinamento (NFT) será dada pela média aritmética simples de todos os questionários 
respondidos pelos 5 técnicos, de forma que: 

4.19. A dimensão “V - Carga Horária Apropriada” não será computada na média aritmética descrita no item 
anterior. 

4.20. Cada um dos itens presentes nos Anexo IV: I- AVALIAÇÃO GERAL, II- CONTEÚDO DO CURSO, III- FORMA 
DE APRESENTAÇÃO DAS AULAS e IV- APLICABILIDADE NO AMBIENTE DA RFB receberá um valor entre 
1(péssimo) e 5(ótimo) obrigatoriamente; 

4.21. Caso algum item não tenha sido preenchido pelo técnico, este receberá automaticamente o valor 
máximo, isto é 5 (ótimo); 

4.22. A carga horária não entra como requisito de avaliação 
4.23. A nota de cada questionário individual (NQi) será dada pela fórmula: 

NQi = ������ �� 	
�� 	� ������ �� 	
�� 		� ������ �� 	
�� 			� ������ �� 	
�� 	�
�  

4.24. Desta forma, a NFT será: 
1��NQ�i��

���
 

4.25. A contratada deverá atingir necessariamente como nota final o valor igual ou superior a 3,5 (três pontos 
e cinco décimos) para que a Contratante emita o Termo de Avaliação de Qualidade; 
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4.26. No caso de uma Avaliação Média inferior a nota 3,5, a CONTRATADA sofrerá uma glosa no valor de 15% 
referente ao item Treinamento, que compõem este Pregão. 

4.27. Caso a Contratante não atinja o número mínimo de 50% de questionário respondidos pelos técnicos, a 
NFT da contratada será automaticamente 5 (cinco);  

4.28. O questionário seguirá o modelo presente no Anexo IV e servirá de subsídio para a emissão do Termo 
de Avaliação de Qualidade; 
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5. Lote I / Item 05: Da Migração de Dados da SACD 
5.1.  Entende-se por Migração de Dados a transferência da totalidade dos dados armazenados NA SOLUÇÃO 

ATUAL migrada para o novo subsistema, observando o Plano de Implantação a ser elaborado conforme 
o item 3 do Lote I e também de acordo com o modelo ofertado pela Contratada: 

5.1.1. As especificações técnicas atuais e as soluções atualmente instaladas no Cluster STGRFB estão 
especificadas no subitem 0.1 e seguintes; e 

5.1.2. A migração de dados observará as informações coletadas na Vistoria Técnica (item 12 deste 
documento), caso realizada pela Contratante. 

 
5.2. A Migração De Dados deve ser finalizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão do 

Termo de Recebimento Provisório - TRP dos Itens 01 e 02 do Lote I.  
5.3. Todos os dados que não foram coletados na Vistoria Técnica indicada nesse Anexo como área NAS, 

Volumetria atual, proporção atual de Leitura e Escrita, Taxas de Compressão atuais, Protocolos utilizados, 
CIFS\NFS, ThinClone, Snapshots e etc poderão ser levantados após a reunião inicial e antes da entrega 
do Plano de Implantação; 

5.4.  A migração deverá:  
a) Ser realizada por meio de funcionalidade de virtualização de Storage externo ou de terceiros, 

presente nos equipamentos fornecidos ou alternativamente, será aceita a utilização de 
equipamentos extras, disponibilizados sem ônus adicional, exclusivamente para essa atividade; ou, 
ainda, deverá; 

b) Ser realizada via rede de armazenamento; ou 
5.4.1. Serão admitidas somente duas paradas para chaveamento, uma no início e outra na final do 

processo associado a cada grupo;  
5.4.2. Deverá observar a estabilidade da Solução Atual conforme o item 13 deste Anexo I; 
5.4.3. Após o encerramento do processo de migração, o acesso aos dados no subsistema de 

armazenamento fornecido deverá estar plenamente funcional, independentemente das ferramentas utilizadas 
no processo e sem a necessidade de manutenção da funcionalidade de migração ativa.  

5.4.4. Caso seja necessária a utilização de equipamentos externos, esses deverão ser homologados 
pelo fabricante do subsistema de armazenamento fornecido, observando-se ainda a comprovação de 
compatibilidade com todos os sistemas operacionais descritos no 0.3.2 deste Anexo;  

5.5. As atividades de migração que impactem o ambiente de produção serão realizadas em horários não úteis, 
fora do expediente da RFB.  

5.5.1.  Essas atividades serão previamente agendadas, considerando as necessidades e restrições do 
ambiente de produção e a disponibilidade da equipe técnica;  

5.5.2. As atividades de migração serão executadas por profissionais treinados e qualificados pelo 
fabricante; e 

5.5.3. De acordo com o subitem 1.1.16.2 todas as controladoras utilizadas para a implementação do 
Subsistema de Disco deverão possuir conexão com a rede SAN (Storage Area Network), conexão com a rede 
Ethernet e, caso a Contratada atenda, conexão com a rede NAS (Network Attached Storage), de forma opcional. 
Caso a contratada não atenda a essa opção, ou seja, não possua conexão para a rede NAS, todos os atuais serviços 
NAS presentes no ambiente da RFB deverão ser migrados na sua totalidade para a rede SAN. 
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6. Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia da SACD e da SAB 
6.1. Serão ofertados pela Contratada, em conjunto aos itens 01 e 02 do Lote I, serviços de Suporte, Manutenção 

e Garantia on-site por um prazo de 60 (sessenta) meses para toda a solução adquirida nesse Lote I; 
6.2. A prestação do Suporte Técnico e Manutenção e a contagem de tempo da Garantia on-Site devem ser 

iniciadas após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP dos Itens 01 e 02 do 
Lote I 

6.3. Toda atualização, relatórios, ou qualquer outra atividade de suporte deverão ser entregues e/ou instalados 
nas dependências da RFB por técnico certificado pelo fabricante para este fim; 

6.4. O serviço de suporte técnico deverá ser efetuado segundo as melhores práticas do fabricante, visando 
sempre o máximo desempenho, disponibilidade e segurança, por técnico certificado por este, de modo a 
garantir total interoperabilidade no ambiente computacional; 

6.5.  Ao final de cada atendimento, é obrigatória a apresentação de relatório contendo as informações de data e 
hora da realização das atividades, nome do responsável pela demanda, nome do responsável pelo 
atendimento, número de controle (protocolo) e descrição sucinta do serviço; 

6.6. As atividades deverão ser apresentadas e detalhadas por meio de ordens de serviço, previamente ao início 
das atividades; 

6.7. A futura CONTRATADA deverá prover o repasse de conhecimento na solução, quando solicitada. 
6.8. O prazo de garantia será de 60 (sessenta) meses e será prestada nas dependências da RFB em Brasília-DF; 
6.9. A garantia deverá ser adquirida junto ao fabricante da solução. Deverá ser comprovada a aquisição da 

garantia junto ao usuário da RFB no website do fabricante; 
6.10.  O suporte, eventualmente, poderá ser dado na modalidade “on site”, e deverá ter início no dia útil 

seguinte ao da verificação do problema do equipamento ou componente e notificação à CONTRATADA; 
6.11.   A garantia, manutenção e suporte técnico compreendem o conjunto de serviços técnicos e peças 

necessárias para manter os equipamentos em perfeito funcionamento, com as versões de software 
plenamente atualizadas, de acordo com as especificações do fabricante, sem qualquer ônus para a RFB; 

6.12. Os serviços contemplam a substituição de peças e equipamentos em caso de falhas, atualizações de 
software, acesso ao suporte do fabricante. A RFB poderá acionar o suporte técnico da CONTRATADA para 
contar com o apoio para realização de planejamento e configurações de novos serviços que envolvam a 
solução, aplicação de updates das versões de software nos equipamentos, acompanhamento de janelas de 
manutenção programadas em qualquer horário e troubleshooting de redes; 

6.13.  Os serviços deverão ser prestados pela contratada ou pelo fabricante do equipamento; 
6.14. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de chamados junto à Contratada, onde será informada 

a severidade; 
6.15. O suporte e garantia deverá possuir central de atendimento gratuito, via linha telefônica 0800, 

mensagem eletrônica e/ou via Internet em português, pelo período da contratação, para abertura de 
chamados, consultas, e envio de arquivos para análise durante 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 
por semana e 365 dias no ano; 

6.16. De modo complementar, a CONTRATADA, disponibilizará – obrigatoriamente – uma web site para 
abertura e acompanhamento de chamados. 

6.17. Todas as formas de abertura de chamado disponíveis deverão estar efetivamente operacionais; 
6.18. Os chamados serão classificados, em comum acordo pelas partes, de acordo com a SEVERIDADE do 

problema, como segue: 
Nível 1 - Situação crítica / 
Sistema indisponível: Nível 2 - Impacto grave: Nível 3 - Impacto 

moderado: Nível 4 - Impacto mínimo: 
- Componente da Solução - Um componente da - Um componente - Um componente da Solução não-crítico 
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software crítico para a RFB 
está indisponível; 
- As operações de negócio 
foram severamente 
interrompidas; 
- Um componente de 
software da solução está 
tornando serviços de redes 
indisponíveis; e 
- Falha em alguma interface 
crítica. 
 

Solução tem seu uso 
gravemente restringido, 
causando impacto 
significativo para o 
ambiente da RFB; e 
- Serviço crítico 
parcialmente indisponível 
ou com degradação de 
tempo de resposta. 

 

da Solução não-
crítico não está 
funcionando 
corretamente, 
causando impacto 
moderado para a 
RFB. 

 
 

não está funcionando corretamente, 
causando impacto mínimo para a RFB; e 
- Consulta sobre problemas e dúvidas 
gerais sobre a ferramenta; 
- Erro na documentação; e 
- Aplicado para instalação, configuração, 
manutenção preventivas, aplicações de 
firmwares e esclarecimento técnico 
relativo ao uso dos equipamentos. 
 

(Quadro 06: classificação de severidade dos chamados) 
 

6.19. Os Prazos – em horas corridas - para início de atendimento e prazos para o fim do atendimento são:  
Nível de   Severidade Prazo para início de atendimento Prazo para o fim do atendimento 

1 1 hora 2 horas 
2 2 horas 4 horas 
3 8 horas 16 horas 
4 16 horas 36 horas 

(Quadro 07: Níveis de severidade dos chamados – Prazos) 
 

6.20. Para os chamados de qualquer severidade, a critério da RFB, poderá ser agendado o melhor horário 
para atendimento; 

6.21. Caso o problema não possa ser resolvido por meio de manutenção corretiva, componentes defeituosos 
deverão ser substituídos por outros com as mesmas funcionalidades dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas corridas, contadas a partir do registro da solicitação; 

6.22. Será inadmissível a substituição de peças ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas ou 
modelos diferentes daqueles constantes da proposta vencedora; 

6.23. O fechamento de qualquer chamado só poderá ocorrer mediante consulta prévia a RFB quanto à efetiva 
solução do problema; 

6.24. Qualquer chamado fechado, sem anuência da RFB ou sem que o problema tenha sido resolvido, será 
reaberto e os prazos serão contados a partir da abertura original do chamado, inclusive para efeito de 
aplicação das sanções previstas; 

6.25. A CONTRATADA manterá cadastro dos técnicos indicados pela RFB que poderão efetuar abertura e 
autorizar o fechamento de chamados; 

6.26. Ao término de atendimentos relacionados à assistência técnica da garantia, a futura CONTRATADA 
deverá apresentar Relatório de Atendimento contendo - minimamente -  data e hora da abertura do 
chamado, além de: 

6.26.1. Data e hora do início e do término do atendimento; 
6.26.2. Número de identificação do chamado; 
6.26.3. Identificação do defeito ou falha na Solução; 
6.26.4. Nome do funcionário da CONTRATANTE que abriu o chamado; 
6.26.5. Nome do funcionário da CONTRATADA que efetuou o atendimento; 
6.26.6. Descrição do problema; 
6.26.7. Nível do chamado; 
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6.26.8. Informações sobre alteração de nível; e 
6.26.9. Descrição da Solução adotada e sobre a sua eficácia. 
6.27. O Relatório deverá ser assinado por técnico da RFB; 
6.28. A CONTRATADA deverá substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas, o equipamento/componente já 

instalado por um novo, sem ônus para a RFB, quando comprovados defeitos de fabricação, do próprio ou de 
seus componentes, que comprometa o seu desempenho, nas seguintes hipóteses: 

6.29. Caso ocorram 3 (três) ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de qualquer intervalo 
de 30 (trinta) dias; e 

6.30. Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento/componente ultrapasse 40 (quarenta) horas, 
dentro de qualquer intervalo de 30 (trinta) dias. 

6.31. O atendimento deve ser efetuado exclusivamente em língua portuguesa; 
6.32. O site de Internet colocado à disposição da RFB deverá permitir a emissão de relatórios mensais 

referentes às solicitações de serviços, abrangendo: 
6.32.1. Informações completas dos chamados abertos e fechados, com um status para aqueles resolvidos no 

período; e 
6.32.2. Acesso a informações sobre a disponibilização de novas versões, entre outras consideradas de 

relevância. 
6.33. A CONTRATADA deve indicar, após 5 dias úteis da Reunião Inicial o número de telefone, e-mail e 

endereço de site na internet da central de atendimento para abertura e acompanhamento de chamados; 
6.34. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a RFB; 
6.35. A garantia deve englobar: 
6.35.1. Remoção dos vícios apresentados pelos equipamentos, materiais, drivers e outros componentes; e 
6.35.2. Solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de configuração e de utilização dos equipamentos. 
6.36. As peças ou acessórios que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia devem ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou 
superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento; 

6.37. Os serviços deverão ocorrer de acordo com instruções a serem dadas por servidor da Coordenação-
Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (COTEC) designado para esse fim; 

6.38. A realização dos serviços previstos será acompanhada por profissional designado pela Divisão de 
Suporte de TI; 

6.39. Todos os custos de mão-de-obra, peças, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros 
necessários ao atendimento da garantia serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA; e 

6.40. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no website do 
fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento 
ou código do produto. 
 

7. Lote II / Item 06: Da Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD) 
7.1. A Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD) contemplará Switches Fibre Channel com 64 

(sessenta e quatro) portas disponíveis a ser hospedada no Datacenter da Receita Federal do Brasil 
prevendo Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses respeitando um 
futuro ambiente com 08 (oito) hosts e a SCAD a ser adquirida no Lote I; 

7.2. A SRAD deverá prover uma solução: 
7.2.1. De no mínimo 02 (dois) Switches; 
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7.2.2. Onde as portas Fiber Channel devem suportar velocidade de 32 (trinta e dois) Gbps e possuir 
latência menor do que 780 ns (setecentos e oitenta nanosegundos) incluindo FEC e compatibilidade 
com os hosts atuais conforme subitem 0.3.4; 

7.2.3. Onde o tamanho máximo do frame tenha um payload de 2.112 (dois mil e cento e doze) bytes; 
7.2.4. Com escalabilidade Full-fabric para futura ampliação do Parque Tecnológico da RFB; e 
7.2.5. De banda agregada de 04 (quatro) TB/s para os dois Switches. 

  
7.3. Os demais requisitos técnicos a serem apresentados pela SRAD são: 

7.3.1. Devem ser “hot-swappable” e do tipo “Small Form Factor Pluggable Plus” (SFP+); 
7.3.2. Deverão ser entregues todos os cabos necessários para o pleno funcionamento, incluindo todas 

as GBICs (Gigabit Interface Converter) \ SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus) de 32 (trinta e dois) 
Gbps; 

7.3.3. Todos cabos deverão possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex; 
7.3.4. Suportar de forma nativa as classes de serviços (Classes of Services) Class 2, Class 3 e Class F 

(inter-switch frames); 
7.3.5. Suportar de forma nativa os seguintes tipos de porta (Port Types): F_Port e E_Port; 
7.3.6. Possuir a funcionalidade de ISL (Inter-Switch Link); 
7.3.7. Permitir criação de zones e zonesets, sendo a criação de zone set através da seleção de portas, 

dispositivos e World Wide Names (WWN) e a criação de zone set por hardware e software; 
7.3.8. Possuir no mínimo 56 (cinquenta e seis) Domains IDs (Switches Fibre Channel); 
7.3.9. Definição de zones por WWPN (World Wide Port Name); e 
7.3.10. Definição de zones por porta; 
7.3.11. Zone set com até 1 MB (um megabyte); 
7.3.12. Definição de, no mínimo, 2.000 (dois mil) zones;  
7.3.13. Nome de zones com até 64 (sessenta e quatro) caracteres; e 
7.3.14. 5.800 (cinco mil e oitocentos) devices (Targets, Initiators  ou NPIV/NPV) conectados. 

 
 

7.4. A SRAD deverá ter a distribuição de portas na seguinte razão: 
7.4.1. Mínimo de 32 (trinta e duas) portas para os hosts; 
7.4.2. Mínimo de 12(doze) portas para conexão à SCAD; 
7.4.3. Mínimo de 12 (doze) portas para NPIV (virtualização do identificador da N-porta);  e 
7.4.4. Mínimo de 04 (quatro) portas para Trunk ISL (Inter-Switch Link). 

 
7.5. A SRAD deverá apresentar os seguintes fatores de desempenho: 

7.5.1. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de segurança: 
 FC-SP 2 (Fibre Channel Security Protocol) para autenticação host-to-switch e switch-to-switch; 
 Fabric Bind; e 
 Port Bind/Port Security. 

 
7.5.2. Possuir compatibilidade com, no mínimo, os seguintes protocolos Fibre Channel: 

 FC-FS-4; 
 FC-GS-8; 
 FC-FLA; 
 FC-MI-3; 
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 FC-SW-7; 
 FC-PI-6; 
 FC-SB-6; e 
 NPIV (N_Port ID Virtualization); 

 
7.6. A SRAD deverá suportar protocolo NVMe (Non-Volatile Memory Express). 
7.7. A SRAD deverá suportar as seguintes funcionalidades de ISL (Inter-Switch Link): 

7.7.1. Agregar, no mínimo, 8 (oito) conexões ISL (Inter-Switch Link) em uma única conexão lógica. 
7.8. Os fatores de qualidade a serem apresentados pela SRAD: 

7.8.1.  Possuir alimentação elétrica entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) Volts, frequência de 
60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes independentes, de tal forma que em 
caso de falha em uma das fontes o switch Fibre Channel continue a funcionar sem prejuízo para as 
aplicações.  

7.8.2. Caso o switch Fibre Channel ofertado opere em outra tensão caberá ao fornecedor adequar a 
instalação para o funcionamento solicitado, sem ônus adicional para a Contratante; 

7.8.3.  Suportar atualização de firmware e/ou software de forma não disruptiva. 
7.8.4. Possuir refrigeração a Ar com as seguintes características: 

7.8.4.1. Ventiladores do tipo “Hot-swappable” redundantes. 
7.8.4.2. O fluxo de ar para refrigeração deve ser sentido “front to back ou back to front”. 
7.8.4.3. Deve implementar QoS (Qualidade de Serviço) possibilitando tratamento do tráfego 
originado e “rate limit”. 

7.8.5. Gerenciamento: 
7.8.5.1. Possuir gerenciamento de desempenho, que permita inclusive: 

 Tratamento de dados históricos. 
 Visualização de desempenho por porta em tempo real. 
 Visualização de alarmes emitidos por porta. 

7.8.5.2. Possuir gerenciamento de todos os seus itens ativos de hardware, permitindo inclusive 
a visualização gráfica dos switches e de cada um de seus componentes. 

7.8.5.3. Possuir capacidade de failover automático da controladora para o gerenciamento 
remoto, ou seja, a controladora passiva deve assumir automaticamente o controle em caso de falha 
da controladora principal. 

7.8.5.4. Possuir gerenciamento da configuração, permitindo inclusive a definição de Zoning. 
7.8.5.5. Permitir definição de usuários, inclusive com a definição de níveis de acesso e de 
gerenciamento. 

7.8.5.6. Possuir capacidade de diagnóstico de seus componentes de hardware ativos em 
funcionamento. 

7.8.6. Possuir as seguintes características operacionais: 
 Call home; 
 SNMP traps para alertas; 
 Sistema de LEDs para indicar falha de hardware; 
 Permitir que a configuração seja exportada para um arquivo; 
 Permitir que a configuração seja feita a partir de um arquivo externo; 
 Port beaconing; e 
 Sistema de Logs. 

7.8.6.1. O(s) software(s) de gerenciamento dos switches Fibre Channel e dos fabrics deverá(ão) 
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permitir o gerenciamento remoto através de consoles de acesso via web e/ou software cliente. 
7.8.6.2. O(s) software(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir licenciamento para gerenciar todos os 
switches Fibre Channel e fabrics;  

7.8.6.3. Deverão ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware e de software 
necessários para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuração, do desempenho 
e funcionalidades dos equipamentos ofertados. 

7.9. A SRAD deverá manter total compatibilidade com a solução detentora do melhor lance do LOTE 1, 
sendo essa condição crucial para esse Pregão como um todo: 

7.9.1. A comprovação desse subitem se dará através de carta da fabricante ou manual dos 
equipamentos ofertados pelo Lote II, através da planilha: Anexo XI_Checklist Atendimento 
Especificação Técnica LOTES I e II; e 

7.9.2. A interoperabilidade dos equipamentos ofertados dever á ocorrer de forma nativa e não 
disruptiva, garantindo ainda que não haverá perda de nenhuma das funcionalidades entre o 
equipamento atual e o ofertado, 

7.10. A SRAD deverá manter compatibilidade com os seguintes padrões: SNMP (Simple Network 
Management Protocol) e SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association – Storage 
Management Initiative – Specification). 

7.11. A SRAD deverá apresentar os seguintes protocolos de segurança: 
 DH-CHAP (entre switches e entre end devices),  
 FCAP com autenticação;  
 HTTPS; 
  IPsec,  
 IP filtering, 
 LDAP com IPv6,  
 OpenLDAP,  
 Port Binding,  
 RADIUS 
 TACACS+,  
 User-defined Role-Based Access Control(RBAC); 
 Secure Copy (SCP); 
 Secure RPC; 
 Secure Syslog; 
 SFTP; 
 SSH v2; e 
 SSL. 

 

8. Lote II / Item 07:  Do Plano de Implantação, Instalação, Configuração e Ativação 
da SRAD 

8.1. Após 30 dias da Reunião Inicial a Contratada deverá enviar à Contratante um Plano de Implantação, que 
constará, minimamente:  

8.1.1. Um Cronograma de Instalação e Configuração da SRAD; 
8.1.2. Uma Matriz de Riscos contendo os riscos inerentes à implantação da nova SRAD; 
8.1.3. Uma listagem com os nomes e cópias dos respectivos documentos válidos dos técnicos que 

entrarão nas dependências da RFB para realizarem os serviços necessários; 



 

 

 

 

29/43 

Anexo I – Das Especificações Técnicas 

8.1.4. Uma lista com os procedimentos a serem adotados pelos fiscais de contrato da RFB para a 
conferência dos equipamentos físicos a serem recebidos com as suas respectivas Notas Fiscais de Remessa; 

8.1.5. O procedimento de instalação e dos testes a serem realizados para o pleno funcionamento, em 
perfeitas condições de operação e de forma totalmente integrada ao ambiente de infraestrutura de informática 
da RFB; 

8.2. Em até 05 (cinco) dias úteis a Contratante realizará o Aceite ou não do Plano de Implantação, podendo 
pedir esclarecimentos sobre determinados pontos; 

8.3. Os racks disponíveis são no padrão 19 (dezenove) polegadas, com 42u de altura, 60 (sessenta) cm de 
profundidade, possuem portas frontal e traseira, além de PDUs (unidades de distribuição de energia) com 
tomadas para alimentação elétrica de equipamentos, com entradas redundantes de energia elétrica em 
220 Volts. 

8.4. Caso os racks disponíveis não sejam plenamente compatíveis com o switch ofertado, deverá ser fornecido 
um rack novo, adequado à instalação da solução, com todos os componentes necessários à instalação do 
switch; 

8.5. Deverão ser fornecidos todos os componentes adicionais necessários para instalação do equipamento 
nos rack; 

 

8.6. Sobre o modo e prazos para realização da implantação: 
8.6.1. Serão realizadas no Datacenter da Receita Federal do Brasil; 
8.6.2. A SRAD será instalada, configurada, ativada e disponibilizada para uso em regime de produção, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP;  
8.6.3. As instalações serão antecedidas por agendamento junto à Contratante e executadas, em regra, 

em dias úteis, no período das 8h às 18h;  
8.7.  Em caráter excepcional e a critério do Órgão Responsável, as atividades poderão ser realizadas em dias 

e horários distintos do estabelecido, definidos em acordo com a Contratada; 
8.8. A Contratada obriga-se a se certificar de todas as condições físicas, elétricas e ambientais de instalação 

dos equipamentos, de acordo com padrões estabelecidos pelos fabricantes;  
8.9. A instalação, configuração e ativação dos equipamentos e softwares serão realizadas por equipe 

certificada pelo fabricante, para esse fim; 
8.10. As atividades serão acompanhadas e supervisionadas pela equipe técnica da RFB; 
8.11. Todos os componentes da Solução deverão ser fornecidos com a versão mais atualizada dos softwares 

e firmwares considerando-se a data da implantação. 
8.12. O conjunto de procedimentos de instalação, configuração e ativação consistirá nas etapas a seguir, além 

de estarem previstas no Plano de Implantação discriminado acima, e que, deverão ser realizadas em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas na Reunião Preparatória a ter prazo indicado na Reunião 
Inicial:  

a. Montagem física, cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos da rede de 
armazenamento no  Dacenter da RFB, com atualização da versão de firmware; 

b. Instalação e configuração das ferramentas centralizadas de administração, gerenciamento e 
monitoração da Rede de Armazenamento; 

c. Configuração de zoning; e 
d. Configuração e ativação de todos os ISLs remotos e locais, utilizando recursos de agregação de portas 

ou trunking. 
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8.13. A solução Atual de servidores Hosts possui portas com velocidade de 8 (oito) Gbps, porém, conforme 
subitem 0.31 acima, há um processo de compra para aquisição de novos servidores Hosts com portas a 
32 Gbps.; 

 
8.14. Caso no momento da instalação da SRAD, a Contratante ainda não possua implantado no seu parque 

tecnológico a sua nova solução de Servidores Hosts, Adaptadores, Conectores, Adaptadores Hosts Bus 
(HBA) e quaisquer tipos de outros equipamentos necessários para conexão entre solução deverão ser 
fornecidos de forma provisória no momento de instalação da Solução SRAD; 

 
8.15. Dessa forma, cada equipamento deverá ser compatível com os seguintes HBA´s (Host Bus Adapter): 

8.15.1. QLogic BR 425/825  
8.15.2.  Qlogic QLE2562  
8.15.3. Qlogic QLE2562; e 
8.15.4. Brocade 425/825 

 

 

 

9. Lote II / Item 08: Do Repasse de Conhecimentos da SRAD 
9.1. A Contratada deverá apresentar uma proposta, em até 20 (vinte) dias após a Reunião Inicial, de um Plano 

de Repasse de Conhecimentos com duração mínima de 40 (quarenta) horas, em regime de treinamento 
para 07 (sete) técnicos da Contratante, contendo proposta de ementa que consta abaixo. A RFB analisará a 
ementa apresentada em no máximo 5 (cinco) dias úteis, podendo rejeitá-la e solicitar nova apresentação, 
momento no qual a contratada fará uso dos mesmos prazos já estabelecidos neste item; 

9.2. O treinamento será realizado presencialmente na cidade de Brasília/DF; 
9.3. A Contratada deverá apresentar uma proposta para um Plano de Repasse de Conhecimentos em regime de 

treinamento e estrutura fornecida pela empresa vencedora contendo no mínimo os seguintes itens, de 
forma e prazos análogos ao Plano de Implantação:  

9.3.1. Cronograma; 
9.3.2. Conteúdo programático; 
9.3.3. Carga horária; 
9.3.4. Previsão de local, data e hora da realização dos eventos; e 
9.3.5. Material didático 

9.4. Após a emissão da Ordem de Serviço de Treinamento (OST) pela Contratante para que se inicie o Repasse, 
a Contratada deverá iniciá-lo em até 15 (quinze) dias;  

9.5. O treinamento deverá ter uma carga horária diária máxima de 8 (oito) horas ministradas consecutivamente;  
9.6. O conteúdo programático deverá ser voltado para a instalação, configuração, administração e manutenção 

da nova Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD) a ser implementada, abordando no mínimo: 
9.6.1. Conceitos de Rede de Armazenamento; 
9.6.2. Instalação; 
9.6.3. Arquitetura, topologia e protocolos de SAN; 
9.6.4. Configuração física e lógica; 
9.6.5. Configuração de zoning; 
9.6.6. Administração de ISL locais e remotos, incluindo agregação de links; 
9.6.7. Gerenciamento de falhas, diagnóstico e solução de problemas; 
9.6.8. Gerenciamento de desempenho. 

9.7. Os instrutores deverão possuir experiência profissional mínima de 3 (três) anos na área de redes de 
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armazenamento (SAN); 
9.8. A Contratada disponibilizará ambiente para realização da capacitação operacional com acesso, para as aulas 

práticas, a equipamentos e software iguais aos empregados na solução. Fornecerá, ainda, todos os insumos 
e recursos necessários para a sua realização; 

9.9. Para motivo das atividades práticas a serem cobertas no treinamento, cada participante deverá ocupar 
individualmente uma estação de trabalho, ou seja, estações de trabalho não poderão ser compartilhadas 
por mais de um participante. 

9.10. Cada participante deverá receber um “kit” de capacitação individual, composto por manuais/apostilas, 
caderno/bloco de anotação, lápis, caneta, pasta ou mochila para acomodação dos materiais fornecidos; 

9.11. Todo o material didático utilizado deverá ter como referência o da fabricante da solução e fornecido 
pela Contratada, que deverá ser disponibilizado obrigatoriamente na língua portuguesa (Brasil); 

9.12. O material didático será enviado aos Fiscais Requisitante e Técnico junto com o Plano de Repasse de 
Conhecimentos e será avaliado segundo o Anexo V desse Termo de Referência;  

9.12.1. Todos os itens deverão ser atendidos e caso a Contratante, marque algum dos 7 (sete) itens 
como “NÃO” atendimento e consequentemente não dando aceite ao Plano no prazo ora acordado, a Contratada 
terá até 5 (cinco) dias úteis para realizar os ajustes necessários no material e nova avaliação pela Contratante; 

9.13. No final do Repasse de Conhecimentos em regime de treinamento e concomitante à Emissão do Termo 
de Recebimento Provisório - TRP, a Contratada deverá emitir certificado de participação para cada um dos 
participantes; 

9.14. Para que seja considerado satisfatório o repasse, os 07 (sete) técnicos que foram indicados pela RFB 
devem considerar-se aptos para repetição do processo e administração da solução, por conta própria, sem 
o auxílio dos técnicos do fornecedor. 

9.15. O perfil das pessoas a serem treinadas será de colaboradores da RFB envolvidos na implantação e/ou 
administração e manutenção da solução de Storage e Rede de Armazenamento de Dados; 

9.16. Ao final do repasse do conhecimento, será aplicado, um Questionário Avaliativo do Treinamento - Anexo 
IV - abordando perguntas para as seguintes dimensões do treinamento: Avaliação Geral, Conteúdo do 
Curso, Forma de Apresentação das Aulas e Aplicabilidade no ambiente da RFB; 

9.17. Os questionários deverão ser respondidos sem a necessidade mandatória de identificação do servidor 
treinado e apresentará as seguintes graduações: 1- Péssimo, 2 - Ruim, 3 - Razoável, 4- Bom E 5 – Ótimo; 

9.18. A Nota Final do Treinamento (NFT) será dada pela média aritmética simples de todos os questionários 
respondidos pelos 5 técnicos, de forma que: 

9.19. A dimensão “V - Carga Horária Apropriada” não será computada na média aritmética descrita no item 
anterior. 

9.20. Cada um dos itens presentes nos Anexo IV: I- AVALIAÇÃO GERAL, II- CONTEÚDO DO CURSO, III- FORMA 
DE APRESENTAÇÃO DAS AULAS e IV- APLICABILIDADE NO AMBIENTE DA RFB receberá um valor entre 
1(péssimo) e 5(ótimo) obrigatoriamente; 

9.21. Caso algum item não tenha sido preenchido pelo técnico, este receberá automaticamente o valor 
máximo, isto é 5 (ótimo); 

9.22. A carga horária não entra como requisito de avaliação 
9.23. A nota de cada questionário individual (NQi) será dada pela fórmula: 

NQi = ������ �� 	
�� 	� ������ �� 	
�� 		� ������ �� 	
�� 			� ������ �� 	
�� 	�
�  

9.24. Desta forma, a NFT será: 1��NQ�i��

���
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9.25. A contratada deverá atingir necessariamente como nota final o valor igual ou superior a 3,5 (três pontos 
e cinco décimos) para que a Contratante emita o Termo de Avaliação de Qualidade; 

9.26. No caso de uma Avaliação Média inferior a nota 3,5, a CONTRATADA sofrerá uma glosa no valor de 15% 
referente ao item Treinamento, que compõem este Pregão. 

9.27. Caso a Contratante não atinja o número mínimo de 50% de questionário respondidos pelos técnicos, a 
NFT da contratada será automaticamente 5 (cinco);  

9.28. O questionário seguirá o modelo presente no Anexo IV e servirá de subsídio para a emissão do Termo 
de Avaliação de Qualidade; 
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10. Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia da SRAD 
10.1. Serão ofertados pela Contratada, em conjunto ao item 06 do Lote II, serviços de Suporte, Manutenção 

e Garantia on-site por um prazo de 60 (sessenta) meses para toda a solução adquirida nesse Lote II; 
10.2. A prestação do Suporte Técnico e Manutenção e a contagem de tempo da Garantia on-Site devem ser 

iniciadas após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP do Item 06 do Lote II 
10.3. Toda atualização, relatórios, ou qualquer outra atividade de suporte deverão ser entregues e/ou 

instalados nas dependências da RFB por técnico certificado pelo fabricante para este fim; 
10.4. O serviço de suporte técnico deverá ser efetuado segundo as melhores práticas do fabricante, visando 

sempre o máximo desempenho, disponibilidade e segurança, por técnico certificado por este, de modo 
a garantir total interoperabilidade no ambiente computacional; 

10.5.  Ao final de cada atendimento, é obrigatória a apresentação de relatório contendo as informações de 
data e hora da realização das atividades, nome do responsável pela demanda, nome do responsável pelo 
atendimento, número de controle (protocolo) e descrição sucinta do serviço; 

10.6. As atividades deverão ser apresentadas e detalhadas por meio de ordens de serviço, previamente ao 
início das atividades; 

10.7. A futura CONTRATADA deverá prover o repasse de conhecimento na solução, quando solicitada. 
10.8. O prazo de garantia será de 60 (sessenta) meses e será prestada nas dependências da RFB em Brasília-

DF; 
10.9. A garantia deverá ser adquirida junto ao fabricante da solução. Deverá ser comprovada a aquisição da 

garantia junto ao usuário da RFB no website do fabricante; 
10.10.  O suporte, eventualmente, poderá ser dado na modalidade “on site”, e deverá ter início no dia útil 

seguinte ao da verificação do problema do equipamento ou componente e notificação à CONTRATADA; 
10.11.   A garantia, manutenção e suporte técnico compreendem o conjunto de serviços técnicos e peças 

necessárias para manter os equipamentos em perfeito funcionamento, com as versões de software 
plenamente atualizadas, de acordo com as especificações do fabricante, sem qualquer ônus para a RFB; 

10.12. Os serviços contemplam a substituição de peças e equipamentos em caso de falhas, atualizações de 
software, acesso ao suporte do fabricante. A RFB poderá acionar o suporte técnico da CONTRATADA para 
contar com o apoio para realização de planejamento e configurações de novos serviços que envolvam a 
solução, aplicação de updates das versões de software nos equipamentos, acompanhamento de janelas 
de manutenção programadas em qualquer horário e troubleshooting de redes; 

10.13.  Os serviços deverão ser prestados pela contratada ou pelo fabricante do equipamento; 
10.14. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de chamados junto à Contratada, onde será informada 

a severidade; 
10.15. O suporte e garantia deverá possuir central de atendimento gratuito, via linha telefônica 0800, 

mensagem eletrônica e/ou via Internet em português, pelo período da contratação, para abertura de 
chamados, consultas, e envio de arquivos para análise durante 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por semana e 365 dias no ano; 

10.16. De modo complementar, a CONTRATADA, disponibilizará – obrigatoriamente – uma web site para 
abertura e acompanhamento de chamados. 

10.17. Todas as formas de abertura de chamado disponíveis deverão estar efetivamente operacionais; 
10.18. Os chamados serão classificados, em comum acordo pelas partes, de acordo com a SEVERIDADE do 

problema, como segue: 
Nível 1 - Situação crítica / 
Sistema indisponível: Nível 2 - Impacto grave: Nível 3 - Impacto 

moderado: Nível 4 - Impacto mínimo: 
- Componente da Solução - Um componente da - Um componente - Um componente da Solução não-crítico 
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software crítico para a RFB 
está indisponível; 
- As operações de negócio 
foram severamente 
interrompidas; 
- Um componente de 
software da solução está 
tornando serviços de redes 
indisponíveis; e 
- Falha em alguma interface 
crítica. 
 

Solução tem seu uso 
gravemente restringido, 
causando impacto 
significativo para o 
ambiente da RFB; e 
- Serviço crítico 
parcialmente indisponível 
ou com degradação de 
tempo de resposta. 

 

da Solução não-
crítico não está 
funcionando 
corretamente, 
causando impacto 
moderado para a 
RFB. 

 
 

não está funcionando corretamente, 
causando impacto mínimo para a RFB; e 
- Consulta sobre problemas e dúvidas 
gerais sobre a ferramenta; 
- Erro na documentação; e 
- Aplicado para instalação, configuração, 
manutenção preventivas, aplicações de 
firmwares e esclarecimento técnico 
relativo ao uso dos equipamentos. 
 

(Quadro 08: classificação de severidade dos chamados) 
 

10.19. Os Prazos – em horas corridas - para início de atendimento e prazos para o fim do atendimento são:  
Nível de   Severidade Prazo para início de atendimento Prazo para o fim do atendimento 

1 1 hora 2 horas 
2 2 horas 4 horas 
3 8 horas 16 horas 
4 16 horas 36 horas 

(Quadro 09: Níveis de severidade dos chamados – Prazos) 
 

10.20. Para os chamados de qualquer severidade, a critério da RFB, poderá ser agendado o melhor horário 
para atendimento; 

10.21. Caso o problema não possa ser resolvido por meio de manutenção corretiva, componentes defeituosos 
deverão ser substituídos por outros com as mesmas funcionalidades dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas corridas, contadas a partir do registro da solicitação; 

10.22. Será inadmissível a substituição de peças ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas ou 
modelos diferentes daqueles constantes da proposta vencedora; 

10.23. O fechamento de qualquer chamado só poderá ocorrer mediante consulta prévia a RFB quanto à efetiva 
solução do problema; 

10.24. Qualquer chamado fechado, sem anuência da RFB ou sem que o problema tenha sido resolvido, será 
reaberto e os prazos serão contados a partir da abertura original do chamado, inclusive para efeito de 
aplicação das sanções previstas; 

10.25. A CONTRATADA manterá cadastro dos técnicos indicados pela RFB que poderão efetuar abertura e 
autorizar o fechamento de chamados; 

10.26. Ao término de atendimentos relacionados à assistência técnica da garantia, a futura CONTRATADA 
deverá apresentar Relatório de Atendimento contendo - minimamente -  data e hora da abertura do 
chamado, além de: 

10.26.1. Data e hora do início e do término do atendimento; 
10.26.2. Número de identificação do chamado; 
10.26.3. Identificação do defeito ou falha na Solução; 
10.26.4. Nome do funcionário da CONTRATANTE que abriu o chamado; 
10.26.5. Nome do funcionário da CONTRATADA que efetuou o atendimento; 
10.26.6. Descrição do problema; 
10.26.7. Nível do chamado; 
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10.26.8. Informações sobre alteração de nível; e 
10.26.9. Descrição da Solução adotada e sobre a sua eficácia. 

10.27. O Relatório deverá ser assinado por técnico da RFB; 
10.28. A CONTRATADA deverá substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas, o equipamento/componente já 

instalado por um novo, sem ônus para a RFB, quando comprovados defeitos de fabricação, do próprio ou 
de seus componentes, que comprometa o seu desempenho, nas seguintes hipóteses: 

10.28.1. Caso ocorram 3 (três) ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de qualquer 
intervalo de 30 (trinta) dias; e 

10.28.2. Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento/componente ultrapasse 40 (quarenta) 
horas, dentro de qualquer intervalo de 30 (trinta) dias. 

10.29. O atendimento deve ser efetuado exclusivamente em língua portuguesa; 
10.30. O site de Internet colocado à disposição da RFB deverá permitir a emissão de relatórios mensais 

referentes às solicitações de serviços, abrangendo: 
10.30.1. Informações completas dos chamados abertos e fechados, com um status para aqueles 

resolvidos no período; e 
10.30.2. Acesso a informações sobre a disponibilização de novas versões, entre outras consideradas de 

relevância. 
10.31. A CONTRATADA deve indicar, após 5 dias úteis da Reunião Inicial o número de telefone, e-mail e 

endereço de site na internet da central de atendimento para abertura e acompanhamento de chamados; 
10.32. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a RFB; 
10.33. A garantia deve englobar: 

10.33.1. Remoção dos vícios apresentados pelos equipamentos, materiais, drivers e outros 
componentes; e 

10.33.2. Solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de configuração e de utilização dos 
equipamentos. 

10.34. Que as peças ou acessórios que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia devem 
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e desempenho 
iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento; 

10.35. Os serviços deverão ocorrer de acordo com instruções a serem dadas por servidor da Coordenação-
Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (COTEC) designado para esse fim; 

10.36. A realização dos serviços previstos será acompanhada por profissional designado pela Divisão de 
Suporte de TI; 

10.37. Todos os custos de mão-de-obra, peças, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros 
necessários ao atendimento da garantia serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA;  

10.38. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no website do 
fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto; e 
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11. Lote III / Item 09: Renovação do Suporte e Garantia da Solução Atual para o 
período da Migração de Dados 

11.1. Conforme detalhado no subitem 0.1 e seguintes, a solução atual é formada dos seguintes ativos: 
Solução Atual de armazenamento de dados 

NETAPP FAS8040 NETAPP FAS6250 NETAPP FAS8080 
10 Gavetas DS4243 com discos 

SATA de 3TB; 
 

14 Gavetas DS2246 com discos SAS de 
900GB; 

3 Gavetas DS2246 com SSD de 200GB; 
8 Gavetas DS4246 com discos SATA de 3TB. 

 

8 Gavetas DS2246 com discos SAS de 
900GB; 

1 Gaveta DS2246 com SSD de 200GB; 
4 Gavetas DS4246 com discos SATA de 3TB. 

 
(Quadro 10: Solução Atual de armazenamento de dados) 

 
11.2. O objeto por ora a ser contratado tem como objetivo suportar a atividade de Migração de Dados 

descrita no item 05 do Lote I: Da Migração de Dados da SACD; 
11.3. A prestação do Suporte e a contagem de tempo da Garantia on-Site podem ser iniciadas após 1 (um) 

dia útil da emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP dos Itens 01 e 02 do Lote I, de acordo com 
a demanda do Fiscal do Contrato. 

11.4. Toda atualização, relatórios, ou qualquer outra atividade de suporte deverão ser entregues e/ou 
instalados nas dependências da RFB por técnico certificado pelo fabricante para este fim; 

11.5. O serviço de suporte técnico deverá ser efetuado segundo as melhores práticas do fabricante, visando 
sempre o máximo desempenho, disponibilidade e segurança, por técnico certificado por este, de modo a 
garantir total interoperabilidade no ambiente tecnológico; 

11.6. Ao final de cada atendimento, é obrigatória a apresentação de relatório contendo as informações de 
data e hora da realização das atividades, nome do responsável pela demanda, nome do responsável pelo 
atendimento, número de controle (protocolo) e descrição sucinta do serviço; 

11.7. As atividades deverão ser apresentadas e detalhadas por meio de ordens de serviço, previamente ao 
início das atividades; 

11.8. A futura CONTRATADA deverá prover repasse de conhecimento na solução, quando solicitada, tanto 
para a RFB quanto à empresa vencedora do Lote I. 

11.9. O prazo de garantia será de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias 
a depender do serviço de Migração de Dados, e será prestada nas dependências da RFB em Brasília-DF; 

11.10. A garantia deverá ser adquirida junto ao fabricante da solução. Deverá ser comprovada a aquisição da 
garantia junto ao usuário da RFB no website do fabricante; 

11.11. O suporte, poderá ser dado na modalidade “on site”, e deverá ter início no dia útil seguinte ao da 
verificação do problema do equipamento ou componente e notificação à CONTRATADA; 

11.12.  A garantia, manutenção e suporte técnico compreendem o conjunto de serviços técnicos e peças 
necessárias para manter os equipamentos em perfeito funcionamento, com as versões de software 
plenamente atualizadas, de acordo com as especificações do fabricante, sem qualquer ônus para a RFB; 

11.13. Os serviços contemplam a substituição de peças e equipamentos em caso de falhas, atualizações de 
software, acesso ao suporte do fabricante. A RFB poderá acionar o suporte técnico da CONTRATADA para 
contar com o apoio para realização de planejamento e configurações de novos serviços que envolvam a 
solução, aplicação de updates das versões de software nos equipamentos, acompanhamento de janelas 
de manutenção programadas em qualquer horário e troubleshooting de redes; 

11.14.  Os serviços deverão ser prestados pela contratada ou pelo fabricante do equipamento; 
11.15. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de chamados junto à Contratada, onde será 

informada a severidade; 
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11.16. O suporte e garantia deverá possuir central de atendimento gratuito, via linha telefônica 0800, 
mensagem eletrônica e/ou via Internet em português, pelo período da contratação, para abertura de 
chamados, consultas, e envio de arquivos para análise durante 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por semana e durante a vigência do contrato; 

11.17. De modo complementar, a CONTRATADA, disponibilizará – obrigatoriamente – um web site para 
abertura e acompanhamento de chamados. 

11.18. Todas as formas de abertura de chamado disponíveis deverão estar efetivamente operacionais;  
11.19. Os chamados serão classificados de acordo com a SEVERIDADE do problema; e 
11.20. Se aplicam a esse objeto de Renovação as disposições que constam no capítulo 06 (intitulado “Do 

Suporte Técnico, Manutenção e Garantia “do Lote I) deste Anexo desta Contratação.  
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12. Sobre a Vistoria Técnica 
12.1. Para os três lotes e durante o prazo de elaboração de propostas, poderão ser realizadas vistorias 

técnicas agendadas para fins de verificação das dimensões, dos elementos ambientais, da 
infraestrutura elétrica e estrutura do prédio e demais informações acerca da infraestrutura existente; 

12.2. A vistoria terá por finalidade facilitar a elaboração da proposta de Solução, inclusive no tocante à 
quantidade do cabeamento a ser fornecido; 

12.3. Cada empresa poderá realizar uma vistoria técnica com prazo máximo de 2 (duas) horas; 
12.4. Deverá ser preenchido o Termo de Vistoria em 02 (duas) vias conforme o Anexo VI. O documento 

deverá ser assinado pela empresa visitante e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
12.5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar, em substituição ao referido 

documento, uma Declaração de Conhecimento, conforme Anexo VII, que afirma que possui pleno 
conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a 
serem executados; 

12.6. As vistorias deverão ocorrer até o 2º (segundo) dia útil anterior a abertura inicial do pregão eletrônico; 
12.7. As visitas serão acompanhadas pela equipe técnica da RFB que, durante o prazo da visita, poderá 

informar verbalmente sobre as questões técnicas que julgar convenientes; 
12.8. Todos os custos decorrentes do procedimento de vistoria serão de inteira responsabilidade e às 

expensas do licitante; 
12.9. As vistorias técnicas serão agendadas, no prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis anteriores ao dia da visita, 

diretamente com o chefe da Divisão de Infraestrutura, por meio do telefone (61) 3412-3008, a serem 
realizadas em horário comercial;   

12.10. Não tendo realizado a vistoria de que trata este item, a licitante não poderá arguir desconhecimento 
do local, da área ou da infraestrutura existente; e 

12.11. Ao término da vistoria, o representante do licitante deverá assinar e entregar ao funcionário da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil responsável pela condução da vistoria um termo de 
confidencialidade da Vistoria Técnica relativo às informações colhidas, conforme modelo constante do 
Anexo VIII; 
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13. Sobre as Condições de Estabilidade da Solução Atual 
13.1. Para os três lotes haverá a obrigação de manter o ambiente atual da fabricante Netapp estável, 

principalmente em relação à migração dos dados prevista no item 05 do Lote I; 
13.2. A Contratada deverá elaborar uma matriz de riscos a ser apresentada junto ao Plano de Implantação 

contendo os riscos inerentes à manutenção da estabilidade da Solução Atual no processo de migração;  
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14.  Sobre os Prazos 
14.1. O prazo final de início de fornecimento\prestação de serviço referente aos itens 01 e 02 do Lote I será 

60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento de Bens\Ordem de Serviço, 
na quantidade e local de entrega constante no Anexo II; 

14.2. O prazo final de início de fornecimento\prestação de serviço referente ao item 06 do Lote II será de 60 
(sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento de Bens\Ordem de Serviço, na 
quantidade e local de entrega constante no Anexo II; e 

14.3. Após 30 dias da Reunião Inicial as Contratadas deverão enviar à Contratante um Plano de Implantação 
a que se referem o Item 03 do Lote I o Item 07 do Lote II; 

14.4. A SACD e a SAB serão instaladas, configuradas, ativadas e disponibilizadas para uso em regime de 
produção, em até 120 (cento e vinte dias) corridos, contados da data da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório – TRP, no que ser referem aos itens 03 do Lote I e 07 do Lote II;  

14.5. A prestação do Suporte Técnico e Manutenção e a contagem de tempo da Garantia on-Site referentes 
ao capítulo 06 (intitulado “Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia “do Lote I) deste Anexo I e 
capítulo 10 (intitulado “Do Suporte Técnico, Manutenção e Garantia” do Lote II) deste Anexo I devem 
ser iniciadas após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de Recebimento Provisório – TRP dos Itens 01 e 
02 do Lote I e após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de Recebimento Provisório – TRP do Item 06 do 
Lote II, respectivamente;   

14.6. As Contratadas deverão apresentar uma proposta, em até 20 (vinte) dias após a Reunião Inicial, de um 
Plano de Repasse de Conhecimentos a que se referem o item 04 do Lote I e item 08 do Lote II;  

14.7. A Migração de Dados a que se refere o item 05 do Lote I deve ser finalizada no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP do Itens 01 e 02 do Lote I; 

14.8. A Renovação do Suporte e da Garantia da Solução Atual para o período da Migração de Dados 
referente ao item 09 do Lote III pode ter serviço iniciado após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório - TRP dos Itens 01 e 02 do Lote I ou de acordo com a demanda do Fiscal do 
Contrato. 
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15. Sobre o Glossário  
 Backplane - Placa interna dos equipamentos ou em alguns casos largura do barramento; 
 Capacidade Bruta - Espaço para armazenamento de dados calculado pela soma aritmética da capacidade 

nominal dos discos que fazem parte de determinado Subsistema de Disco; 
 Capacidade Liquida -Espaço para armazenamento de dados disponibilizado pelo Subsistema de Disco que é 

calculado descontando-se da capacidade bruta todas as áreas ocupadas pelos recursos do próprio subsistema 
e desconsiderando-se os ganhos obtidos pelos algoritmos de eliminação de dados redundantes. Exemplos de 
recursos do próprio subsistema: algoritmos de tolerância a falhas de discos, provisionamento dinâmico (Thin 
Provisioning), espelhamento (mirror), discos de hot spare, área de uso interno etc. Exemplos de algoritmos 
de eliminação de dados redundantes: compressão, deduplicação etc. 

 Clustering – composição de vários equipamentos, recorrendo a hardware e software especializados, para que 
funcionem como uma só máquina, para prover alta disponibilidade;  

 cMLC – consumer Multi Level Cell;  
 COTEC – Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação. 
 CRC – Cyclic Redundancy Check 
 DIFRA – Divisão de Infraestrura 
 D_Port - Diagnostic Port;  
 ECC – Error Correction Code;  
 eMLC - Enterprise Multi Level Cell;  
 E_PORT - Expansion Port;  
 EX_Port - External Port; 
 Failback - é o processo de restauração de um sistema/componente/serviço que se encontra em um estado 

de failover (ou seja, aquela máquina onde estava rodando o serviço que apresentou problemas) de volta a 
seu estado original que estava antes da falha; 

 Failover - É o processo para alternar temporariamente a produção para um recurso de backup após um 
período de manutenção planejado ou um desastre em um site de produção; 

 FC - Fibre Channel ; 
 F_Port - Fabric Port; 
 FL_PORT - Fabric Loop Port;  
 FSPF - Fabric Shortest Path First;  
 Garantia on-site -  A Solução terá atendimento no local da sua instalação no Datacenter da RFB em Brasília; 
 Gbps - Gigabit por segundo;  
 GHz - Gigahertz;  
 HA - High Availability;  
 HBA - HostBus Adapter;  
 HCL - Hardware Compatibility List; 
 Hot Pluggable - É a capacidade que permite conectar acessórios ao equipamento com o mesmo ligado; 
 Hot Swappable - É a capacidade de retirar e substituir componentes de um equipamento, enquanto o mesmo 

opera, ou seja, não é necessário desligar o equipamento nem mesmo reiniciá-lo; 
 iSCSI - Internet Small Computer Systems Interface 
 I/O - Input/Output 
 IOPS - abreviação para Input/Output per Second, ou operações de entrada e saída por segundo 
 IP - Internet Protocol;  
 iSCSI – Internet Small Computer System Interface 
 ISL - Inter Switch Link;  
   KB - Kilobyte; MB - Megabyte; TB - Terabyte; GB - Gigabyte; PB-– Petabyte; 

Considera-se, para fins de cálculo de capacidade líquida de armazenamento e de capacidade de memória cache, 
a base 2 (dois), onde: 

a)1 (um) kB corresponde a 1.024 (um mil e vinte e quatro) bytes; 
b) 1 (um) MB corresponde a 1.024 (um mil e vinte e quatro) kB;  
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c) 1 (um) GB corresponde a 1.024 (um mil e vinte e quatro) MB;  
d) 1 (um) TB corresponde a 1.024 (um mil e vinte e quatro) GB; e 
e) 1 (um) PB corresponde a 1.024 (um mil e vinte e quatro) TB; 

 LC - Lucent Connector; 
 LDAP - Lightweight Directory Access Protocol  
 LUN - Logical Unit - unidade lógica formada por partes de discos pertencentes a um ou múltiplos grupos RAID;  
 LWL - Long Wavelength Laser;  
 MIB - Management Information Base;  
 MLC - Multi Layer Cell;  
 MB/s - Megabyte por segundo;  
 MHz - Megahertz;  
 M_Port - Mirror port;  
 NAS - Network Attached Storage 
 NFS – Network File System; 
 NVMe – Non-Volatile Memory Express 
 PB - Petabyte;  
 PiB – pebibyte; 
 PCIe - Peripheral Component Interconnect Express;  
 RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks; 
 RPM - Rotações por Minuto;  
 RFB - Secretaria de Receita Federal do Brasil; 
 RU - Rack Units (1 RU - 1,75 polegadas);  
 SACD - A Solução de Armazenamento Consolidado de Dados; 
 SAN - Storage Area Network;  
 SAS - Serial Attached SCSI;  
 SCSI - Small Computer Systems Interface;  
 SFP - Small Form-factor Pluggable;  
 SLC - Single Layer Cell;  
 SMI-S -Storage Management Initiative Specification;  
 SNIA - Storage Networking Industry Association; 
 SNMP - Simple Network Managemente Prococol;  
 SSD - Solid State Drive;  
 SVM - Storage Virtual Machines; 
 Subsistema de disco - É o conjunto de recursos computacionais, tais como controladoras, memória cache, 

discos, portas de comunicação e softwares, que funcionam de forma dedicada e integrada e que são 
suficientes para atender as funcionalidades de armazenamento de dados no equipamento; 

 Switch de classe Director - Os switches de classe de diretor são mais resilientes e escaláveis que os switches 
SAN fixos, “they also allow Fibre Channel fabrics to grow their port count by the addition of extra modules”; 

 SWL - Short Wavelength Laser;  
 U_Port - Universal Port;  
 VAAI - VMware vSphere API for Array Integration;  
 VASA - VMware vSphere Aware Storage API; e 
 WWN - World Wide Name. 
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Anexo II - Quadro de divisão dos objetos e respectivos Lotes 
 

Lo
te

 

Item Descrição Detalhamento preliminar Qtd Endereço 
prestação 

I 

1 Solução de Armazenamento 
Consolidado de Dados (SACD) 

Solução de Armazenamento Consolidado de Dados totalizando a capacidade 
líquida mínima de 2,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes) e capacidade efetiva 
mínima de 5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes) prevendo Suporte Técnico, 
Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses com Redundância em 
pares de equipamentos conforme especificação técnica 

1 Solução de 2,0 
PiB Líquidos e 
5,0 PiB Efetivo 
com Suporte 

24x7 
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2 Solução de Armazenamento 
para Backup (SAB) 

Solução de Armazenamento para Backup de capacidade líquida mínima de 
1,0 PiB (um Pebibyte) de armazenamento prevendo Suporte Técnico, 
Manutenção e Garantia on-site de 60 (sessenta) meses, conforme 
especificação técnica 

1 Solução de 1,0 
PiB Líquido com 
Suporte Técnico 
24x7 

3 Instalação, Configuração e 
Ativação da SACD 

     Engloba o conjunto de procedimentos necessários à colocação dos 
equipamentos e softwares fornecidos em pleno funcionamento, em perfeitas 
condições de operação e de forma totalmente integrada ao ambiente de 
infraestrutura de informática da RFB. 

1 Serviço 

4 Repasse de Conhecimento da 
SACD 

Repasse de conhecimento, na forma de treinamento, em Brasília para 1 
(uma) turma, para 07 (sete) alunos, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas; 

7 Alunos 

5 Migração de Dados para a 
SACD 

A totalidade dos dados armazenados NA SOLUÇÃO ATUAL deverá ser migrada 
para os novos subsistemas, observando que a transferência deve ser 
finalizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão do TRP 
dos itens 1 e 2 do mesmo Lote 

1 Serviço 

II 

6 
Solução de Rede de 

Armazenamento de Dados 
(SRAD) 

Solução completa de Switches Fibre Channel com 64 (sessenta e quatro) 
portas disponíveis a ser hospedada no Datacenter da Receita Federal do 
Brasil prevendo Suporte Técnico, Manutenção e Garantia on-site de 60 
(sessenta) meses, conforme especificação técnica 

1 Solução de 2 
Switches com 
Suporte 24x7 

7 Instalação, Configuração e 
Ativação da SRAD Serviço de instalação, configuração e ativação da rede 1 Serviço 

8 Repasse de Conhecimento da 
SRAD 

Repasse de conhecimento, da SACD e SAB, na forma de treinamento, em 
Brasília para 1 (uma) turma, para 07 (sete) alunos, com carga horária mínima 
de 40 (quarenta) horas; 

7 Alunos 

III 9 
Renovação do Suporte e 

Garantia da Solução Atual para 
o período da Migração de 

Dados 

Renovação do suporte, manutenção e garantia para a solução de 
armazenamento de dados Atual durante a migração por 180 dias para os 

pares de controladoras FAS8040, FAS6250 e FAS8080 
1 Serviço, 24x7 
por 180 dias 

(Quadro 11: Divisão dos itens do Pregão) 
 
 
 



Anexo III – Planilha de Custo e Formação de Preços

Lote III
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9

Solução de 
Armazenamento 

Consolidado de Dados 
(SACD)

Solução de 
Armazenamento 

para Backup 
(SAB)

Instalação 
Configuração e 

Ativação da SACD 
e SAB

Repasse de 
Conhecimento da 

SACD e SAB
Migração de Dados 
para a SACD e SAB

Solução de Rede de 
Armazenamento de 

Dados (SRAD)
Instalação, 

Configuração e 
Ativação da SRAD

Repasse de Conhecimento 
da SRAD

Renovação do Suporte e 
Garantia da Sol. para 
Migração de Dados

Por aluno Por aluno

Turma de 7 Alunos Turma de 7 Alunos

R$ 12.971,43
R$ 90.800,00

R$ 7.723,32
R$ 54.063,27

R$ 56.860,15
R$ 398.021,05

R$ 16.035,71 R$ 16.035,71
R$ 112.249,97 R$ 112.249,97

R$ 1.680.000,00
R$ 1.680.000,00

R$ 4.300,00 R$ 4.300,00
R$ 30.100,00 R$ 30.100,00

R$ 1.798.440,00
R$ 1.798.440,00
R$ 1.485.267,70
R$ 1.485.267,70

R$ 334.570,42 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 14.670,00 R$ 14.670,00
R$ 102.690,00 R$ 102.690,00

R$ 13.941.380,00 R$ 1.916.488,00 R$ 226.400,00 R$ 90.800,00 R$ 119.250,00 R$ 334.570,42 R$ 83.200,10 R$ 54.063,27 R$ 1.485.267,70
R$ 1.485.267,70

1 Solução de 2,0 PiB 
Líquidos e 5,0 PiB 

Efetivo
1 Solução de 1,0 
PiB Líquido.

R$ 1.916.488,00 R$ 490.404,00 R$ 382.089,00

R$ 31.245.100,00

R$ 75.880,75 R$ 303.523,02

R$ 514.164,80

1 Serviço, 24x7 por 180 dias 

R$ 6.488.452,38 R$ 3.244.226,19 R$ 226.400,00 R$ 232.500,00

R$ 3.432.182,45

R$ 334.570,42

R$ 16.833.051,00

1 Serviço 1 Serviço 1 Solução de 2 
Switches 1 Serviço

R$ 83.200,10

R$ 612.980,00 R$ 118.998,00Cotação L

Preço Final de Referência para o Pregão Eletrônico

R$ 471.833,79

R$ 17.667.719,00LTARH
(Dell)

Cotação K (nota 
05)

R$ 13.941.380,00

Cotação G

R$ 15.017.728,43

Garage Tech 
(NetApp)

Cotação B (nota 
02)

R$ 834.668,00

R$ 2.156.140,95

R$ 334.570,42

Cotação C Layer Technology
 (Huawei) R$ 21.235.200,43

R$ 17.901.049,65 R$ 637.980,27

R$ 30.000,00

ColumbiaTI 
(NeApp)

R$ 15.000,00

Menores Preços para cada item (nota 
06) R$ 16.294.318,00

R$ 1.300.100,00
R$ 27.550.000,00 R$ 3.620.000,00

Cotação F Garage Tech 
(NetApp)

Ver nota 3
R$ 23.267.428,71

Pregão 76/2017 
(PCDF)

Cotação E Teletex 
(IBM)

R$ 442.530,20R$ 119.250,00

Planilha de Formação de Preços seguindo a IN SLTI/MPOG nº5 de 27/06/2014  (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)*

Cotação D (nota 
03)

R$ 18.539.029,92

Contratação de nova Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD), incluindo Solução de Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD), com suporte e garantia por 60 (sessenta) meses, e suporte na Solução Atual para o Datacenter da Receita 
Federal do Brasil em Brasília, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.  

R$ 18.539.029,92

Contratação de nova Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD), incluindo Solução de Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD), com suporte e garantia por 60 (sessenta) meses, e suporte na Solução Atual para o Datacenter da Receita 
Federal do Brasil em Brasília, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.  

Lote I

Cotação A (nota 
01)

Pregão 35/2018 
(Câmara)

Processo Administrativo 
n.12440.720182/2019-57

R$ 1.485.267,70NivaTI 
(NeApp)

Va
lo
re
s e

m
 R
$

R$ 10.282.378,57

R$ 721.608,95

R$ 21.235.200,43

R$ 23.267.428,71

R$ 32.545.200,00

Lote II

R$ 1.680.000,00

*Formação de preço seguindo a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014 (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017), que trata de pesquisa de preços
O art. 2º da instrução normativa traz um rol, em ordem de preferência, a ser observada para realização da pesquisa de preços, são eles:
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

R$ 18.251.419,49

Cotação H (nota 
04)

Cotação J

R$ 1.798.440,00Cotação I

R$ 27.178.069,48Pregão 05/2018
(Ibama)

Ver nota 4
R$ 27.178.069,48

R$ 10.282.378,57

R$ 495.680,30

R$ 1.250.000,00 R$ 20.000,00

Pregão 97/2019
(JFRJ)

Pregão 35/2018 
(Câmara) R$ 721.608,95

R$ 153.380,88

R$ 17.025.593,16

Anexo III – Planilha de Custo e Formação de Preços



Nota 06- Para a formação do preço de referência foram descartados (tachados) os preços muito inferior e superior de um preço considerdo justo  para o respecitivo item. 
Dessa forma , todos os valores de referência, isto é,  itens 1 a 9  foram utilizados os menores valores considerados aceitáveis. 
Como critério utilizado para desconideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, conforme exige o parágrafo 5° do art. 2° da IN SLTI/MP n° 5/2014 seria um valor não-aceitável , um valor maior ou menor do que 50% do valor considerado justo, isto é, dentro da 
média aritimética. daqueles valores considerados justos.
Para exemplificar  o entedimento:
-  no item 01: a média das cotações C, E e L, valores considerados Justos, é de R$15.328.233,86, e como o  menor valor, que é o da Cotação L, de R$13.941.380,00  representa 9,05% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor 
como aceitável;
- no item 02: a média das cotações A, C, E, G e L, valores considerados Justos, é de R$2.873,807,52,e como o  menor valor, que é o da Cotação L, de R$1.916.488,00  representa 33,31% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor 
como aceitável;
- no item 03: a média das cotações A,  E e L, valores considerados Justos, é de R$404.161,43, e como o  menor valor, que é o da Cotação A, de R$226.400,00  representa 43,98% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável;
- no item 04: a média das cotações A,  E, e L, valores considerados Justos, é de R$101.913,32, e como o  menor valor, que é o da Cotação A, de R$90.800,00  representa 10,90% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável;
- no item 05: a média das cotações A, C, E  e L, valores considerados Justos, é de R$218.424,34,  e como o  menor valor, que é o da Cotação E de R$119.250,00  representa 45,40% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável;
- no item 06: a média das cotações B, E, K e L, valores considerados Justos, é de R$476.061,36,  e como o  menor valor, que é o da Cotação K, de R$334.570,42  representa 29,72% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável;
- no item 07: a média das cotações B, E e K, valores considerados Justos, é de R$118.526,33,  e como o  menor valor, que é o da Cotação E, de R$83.200,10  representa 29,80% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável;
- no item 08: a média das cotações B, E e L , valores considerados Justos, é de R$89.667,75,  e como o  menor valor, que é o da Cotação B,  de R$54.063,27  representa 39,71% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável; e
- no item 09: a média das cotações F, I e J  , valores considerados Justos, é de R$1.654.569,27,  e como o  menor valor, que é o da Cotação J, de R$1.485.267,7  representa 10,23% a menos do que a média das cotações, e está dentro da margem 50%, utilizamos este valor como 
aceitável; 

Métodos utilizados na  formação do preço de referência

Nota 05-  Cotação K - Item 1.1 do Pregão da Justiça Federal - 48 portas por R$250.927,82. Então para 64 portas chega-se ao valor de R$ 334.570,42.  Item 1.2 do Pregão da Justiça Federal refere-se a um suporte de 10 horas. O valor foi desconsiderado.

Nota 01 - Cotação A - Item 01 do Pregão da Câmara- 1,68PB por R$5.450.300,00. Então para  2,0PB chega-se ao valor de R$ 6.488.452,30 e no Item 02  para1,0PB chega-se ao valor de R$3.244.226,19 proporcionalmente.

Nota 04-  Cotação H - Itens 01, 02 e 03 do Pregão do Ibama: 331 TB de área utilizável por R$2.998.647,00 incluído instalação, treinamento e suporte.  Então para 3,0PB chega-se ao valor de R$27.178.069,48 proporcionalmente

Nota 02 - Cotação B - Item 02 do Pregão da Câmara - 288 portas por R$2.313.741,63. Então para  64 portas chega-se ao valor de R$ 514.164,80 , já com Suporte incluído, proporcionalmente. 
Nota 03 - Cotação D -Itens 01, 03 e 04 do Pregão da PCDF-  560TB de área utilizável por R$4.343.253,36 incluído instalação, treinamento, suporte e migração, Então para 3,0PB chega-se ao valor de R$ 23.267.428,71 proporcionalmente



 
Contratação de Storages para a RFB (SACD/SAB/SRAD) – Lotes I e II 

 
Anexo IV – Questionário Avaliativo do Treinamento 

   
0 

 Gostaríamos de saber sua opinião sobre o treinamento realizado. Por favor, assinale a alternativa que melhor se 
aplique para cada aspecto do treinamento mencionado  
 
I- AVALIAÇÃO GERAL (De forma geral, como você avalia o treinamento?) 
1. Péssimo( )     2.Ruim(  )   3.Razoável(  )   4.Bom(  )   5.Ótimo(  ) 
 
II- CONTEÚDO DO CURSO (Qual sua opinião especificamente sobre os assuntos e temas abordados no treinamento?).  
1- Péssimo: inadequado aos objetivos propostos (  );   
2- Ruim (adequado, mas pontos importantes não foram abordados)(  )      
(Mencione os pontos que não foram abordados: 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________);  
3-Razoável (mas alguns aspectos foram excessivamente detalhados (  )      
(Mencione os pontos que foram excessivamente detalhados 
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________); 
4- Bom (  ); ou   
5- Ótimo(  )    
 
III- FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS AULAS (Qual sua opinião sobre a forma como as aulas foram dadas? Os 
esclarecimentos que você solicitou ao instrutor foram respondidos?) 
1. Péssimo(  )     2.Ruim(  )   3.Razoável(  )   4.Bom(  )   5.Ótimo(  ) 
 
IV- APLICABILIDADE NO AMBIENTE DA RFB (A informação passada no curso tem aplicabilidade na sua prática diária de 
trabalho?) 
 1- Péssima (   ). Isto é, nenhuma aplicabilidade (não vai servir pra nada para minha realidade de trabalho); 
 2- Ruim (  ). Isto é, pouca aplicabilidade (poucos aspectos podem ser aproveitados para minha realidade de trabalho); 
 3- Razoável (  ). Isto é, aplicabilidade parcial (alguns aspectos podem ser aproveitados na minha realidade de trabalho); 
 4- Boa (  ). Isto é, boa aplicabilidade (vários aspectos podem ser aproveitados para minha realidade de trabalho) ; ou 
 5- Ótima ( ). Isto é, uma excelente aplicabilidade (será muito útil para minha realidade de trabalho).  
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V - CARGA HORÁRIA (A carga horária do treinamento é suficiente para transmitir as informações que são necessárias?).  
1- Péssima (   ).  A carga horária é muito pequena; 
2- Ruim (  ). A carga horária é pequena; 
3- Razoável (  ).  A carga horária é razoável; 
4- Boa (  ).  A carga horária é boa; ou 
5- Ótima ( ).  A carga horária está adequada aos objetivos propostos. 
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1. O material didático abrange todo o conteúdo previsto para o curso? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. O material didático faz referências às fontes de suas informações? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. As fontes do material didático são confiáveis? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. A versão impressa do material didático está legível? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. A quantidade de páginas está dentro da faixa prevista? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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6. Algum texto do material didático não está coeso? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. Algum texto do material didático não está coerente? 
____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL 
Complemento para a resposta: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
RECOMENDAÇÕES: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
 
Fiscal Requisitante 
NOME: 
Matrícula: 
 
Fiscal Técnico 
NOME: 
Matrícula: 
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Anexo VI – Termo de Vistoria 
 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil atesta que a empresa 
_____________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o 
número _______________, com sede na ________________________________, por intermédio de seu re-
presentante legal, Senhor(a) _______________________, infra-assinado, portador(a) da carteira de identi-
dade número ________________, expedida pela ____________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
sob o número __________________, visitou as dependências do Datacenter da Secretaria de Receita Federal 
do Brasil localizadas em Brasília-DF, com o objetivo de satisfazer a faculdade de vistoria técnica prevista no 
Pregão Eletrônico RFB\SUCOR\COPOL n° _____\2019, estando plenamente consciente da infraestrutura e das 
condições técnicas relativas ao objeto licitado. 
 

A empresa declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto à contratação objeto da licitação, não 
havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à sua execução. 
 
 
Brasília, DF, ______ de ___________________ de 2019. 
 
 
 
Representante da Empresa 
Nome: ____________________________________________ 
Cargo/Função: ______________________________________ 
Assinatura: _________________________________________ 
 
Representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Nome: _____________________________________________ 
Cargo/Função: _______________________________________ 
Assinatura: __________________________________________ 
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Anexo VII - Declaração de Conhecimento 

 
 

___________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermé-
dio do seu representante legal abaixo assinado, declara que possui pleno conhecimento do objeto, das con-
dições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados. 
 
 
 
___________-   ____,        ___ de ________________ de 2019. 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Cargo/Função: 
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Anexo VIII - Termo de Confidencialidade da Vistoria Técnica  
 
 

Pelo presente termo, a empresa _________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) sob o número _______________, com sede na ________________________________, 
por intermédio de seu representante legal, Senhor(a) _______________________, infra-assinado, porta-
dor(a) da carteira de identidade número ________________, expedida pela ____________ e inscrito no Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) sob o número __________________, declara que se compromete a manter 
sigilo , tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados e informações obtidos em 
decorrência da Vistoria Técnica prevista no Pregão Eletrônico RFB\SUCOR\COPOL n° ____\2019. 
 
 
Brasília, DF, ______ de ___________________ de 2019. 
 
 
 
Representante da Empresa 
Nome: ___________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________ 
Assinatura: ________________________________ 
 
 
Representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Nome: ___________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________ 
Assinatura: ________________________________ 
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ANEXO IX. TERMO DE CIÊNCIA 

Edital N º   

Contrato N°:   

Objeto: 

  

Contratação de nova Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD), 
incluindo Solução de Backup (SAB), nova Solução de Rede de Armazenamento de 
Dados (SRAD), com suporte e garantia por 60 (sessenta) meses, e suporte na Solução 
Atual para o Datacenter da Receita Federal do Brasil em Brasília, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência. 

Gestor do Contrato:   Matr.   
CONTRATANTE (Órgão):  Receita Federal do Brasil 
CONTRATADA:   CNPJ:   
Preposto da contratada:   CPF:   

 Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer o teor do termo de 
Compromisso de Manutenção do Sigilo, bem como manter o sigilo absoluto para toda informação referente a Receita 
Federal do Brasil que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar conhecimento por necessidade de execução de 
seus serviços. 
 _______________________________, ______ de _____________________ de 20_____. 
 Ciência, 
 CONTRATADA - Funcionários 
  
 ______________________ 
 <Nome> 
 CPF: <Nº> 

  
 ______________________ 
 <Nome> 
 CPF: <Nº> 

  
 ______________________ 
 <Nome> 
 CPF: <Nº> 

  
 ______________________ 
 <Nome> 
 CPF: <Nº> 

  
 ______________________ 
 <Nome> 
 CPF: <Nº> 

  
 ______________________ 
 <Nome> 
 CPF: <Nº> 
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ANEXO X. TERMO DE COMPROMISSO 

 A UNIÃO, por intermédio da Secretaria de Receita Federal do Brasil – RFB, situada na Esplanada dos Ministérios, 
Bloco P, Anexo A – Sala XXX, na cidade de Brasília – DF, de um lado doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o número XXXXXXXXXX, com matriz no endereço: 
XXXXXXXXXXXXX, CEP: XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA; CONSIDERANDO que, em razão do CON-
TRATO Nº XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações 
sigilosas da CONTRATANTE; CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações 
sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção; resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPRO-
MISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 Cláusula Primeira – DO OBJETO 
 Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a 
serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CON-
TRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.  
 Cláusula Segunda – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
 Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra 
parte, independente de conter ou não a chancela de classificação, em linguagem computacional em qualquer nível, 
qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, 
especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, 
desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as 
atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CON-
TRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRA-
TADA venha a ter conhecimento em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as par-
tes. 
 Cláusula Terceira – DOS LIMITES DO SIGILO 
 As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 
 I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato 
ou omissão da CONTRATADA; 
 II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 
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 III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a 
extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notifi-
cadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para 
pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 
 Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conheci-
mento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indi-
retamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob 
quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO 
PRINCIPAL. 
 Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia de INFORMAÇÕES 
sem o consentimento formal e prévio da CONTRATANTE. 
 Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empre-
gados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem 
como da natureza sigilosa das informações. 
 I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento 
de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios. 
 Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMA-
ÇÕES da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por 
escrito pela CONTRATANTE. 
 Parágrafo Quarto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, represen-
tantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados e con-
tratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, 
bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL. 
 Parágrafo Quinto – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a: 
 I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações, no 
território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não 
seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no 
sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas; 
 II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do 
impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização 
das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros; 
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 III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha 
que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determi-
nado por órgão competente; e 
 IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às INFORMAÇÕES. 
 Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA 
 O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor, desde a data de sua assi-
natura, mesmo após o término da execução do CONTRATO PRINCIPAL. 
 Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES 
 A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imedi-
ata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse as-
sunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRA-
TADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civis e criminais, as quais serão apura-
das em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 
da Lei nº. 8.666/93. 
 Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 
 Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto 
à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as diver-
gências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade. 
 Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa 
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as 
partes quanto ao sigilo de informações, tais como aqui definidas. 
 Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido 
de que: 
 I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as ativida-
des da CONTRATADA; 
 II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as 
informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL. 
 III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste 
instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer 
tempo;  
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 IV – Todas as condições, Termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação 
brasileiras pertinentes; 
 V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes; 
 VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não 
descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com 
todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento; 
 VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações dispo-
nibilizadas para a CONTRATADA, será incorporado a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os 
fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo ne-
cessária a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL; 
 VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem 
em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo 
entre si. 
 Cláusula Oitava – DO FORO 
 A CONTRATANTE elege o Juízo Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, onde está localizada a sede da CON-
TRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 E, por assim estarem justas e estabelecidas às condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTEN-
ÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito. 
 

 Brasília/DF, ____ de ______________de 20___. 
  

 De acordo. 
 ______________________________ 
 Nome do preposto: 
 Cargo: 
 Empresa: 

 

 



Anexo XI -  Checklist Atendimento Especificação Técnica - Lote I – Item 1

Subitem Lote I item 1 - Solução de Armazenamento Consolidado de Dados (SACD)
Nome(s) 
do(s) 

documento(s)

Número(s) 
da(s) 

Página(s)

Número(s) da(s) 
Linha(s) na(s) 
Página(s)

1.1..1 A nova Solução de Armazenamento Consol idado de Dados (SACD) contemplará a capacidade total l íquida mínima de 2,0 
PiB (dois inteiros de Pebibytes) e capacidade efe%va mínima de 5,0 PiB (cinco inteiros de Pebibytes)

1.1.2.  A solução deverá prever no mínimo 2 pares e no máximo de 4 pares controladoras;
1.1.4 A taxa de redução admi%da será de no máximo 2,5, 
1.1.12 Todos os componentes de hardware e so-ware da Solução deverão guardar total  compa%bilidade entre si não podendo 

o l icitante alegar eventuais  incompa%bil idades de qualquer ordem para deixar de cumprir os requisitos 

1.1.13  No momento da apresentação das propostas, todos os modelos dos componentes de hardware constantes da Solução
deverão ser os mais recentes e terem sido lançados há um prazo não superior a 36 (trinta e seis) meses;

1.1.17. A SACD deverá possuir caminhos alterna%vos, em caso de falha de algum componente, configurados de forma 
automá%ca e transparente, sem perda de nenhuma funcionalidade, mesmo se tratando de componentes externos, tais 
como portas  de switch e cabeamento, com implementação de failover automá%co para todos os componentes;

1.1.25

1.1.25.1 Uma possibil idade de rede NAS\SAN com o mínimo de 8 (oito) portas Ethernet de 10 (dez) Gbps e mínimo 16 
(dezesseis) portas FC (Fibre Channel) de front end, externas, na%vas e independentes, de 32 Gbps (trinta e duas) Gbps 
full  duplex cada, de front end, externas, na%vas e independentes; ou
1.1.25.2Uma possibil idade de rede SAN com o mínimo de 16 (dezesseis) portas FC (Fibre Channel) de front end, externas, 
na%vas e independentes, de 32 Gbps (trinta e duas) Gbps full  duplex cada, de front end, externas, na%vas e 
independentes, 

1.1.26  Além da possibil idade acima, todas as  portas FC com transceptores SFP (Small Form-factor Pluggable) instalados, 32 
Gbps (trinta e duas) Gbps, com conec%vidade a 8 (oito) Gbps, no padrão SWL (Short Wavelength Laser), com conectores 
%po LC (Lucent Connector), viabilizando conexões às  redes SAN por meio de fibras ó%cas duplas mul%-modo.

1.1.28
Possuir um conjunto de interfaces internas (back-end) para conexões às gavetas de discos, de no mínimo 768Gbps de 
capacidade agregada. As portas poderão ser entregues em SAS 3.0, PCIe ou Fibre-Channel para a%ngir a capacidade 
mínima solicitada;

1.1.31  A SACD deve possuir total compa%bilidade com a solução a ser fornecida pela detentora do melhor lance da SRAD 
(Solução de Rede de Armazenamento de Dados), item 1 do Lote II;

1.2.1
Possuir capacidade líquida de armazenamento instalada, l ivre para uso com alocação convencional, sem considerar 
compressão, compactação, deduplicação de dados ou provisionamento virtual de pelo menos 2,0 PiB (dois  inteiros de 
Pebibytes), com configuração especificada em modelo de TIERS descrito no Quadro 05 do Anexo I

1.2.3

1.2.3.1. Caso seja disponibil izada a tecnologia All-Flash, a latência média não poderá ser superior a 1.8 ms e o 
throughput efe%vo em operação de acesso aos volumes deve a%ngir no mínimo 3 (três) GiB/s para tamanho de blocos 
de 8 (oito) Kb.
1.2.3.2. Caso seja disponibil izada a tecnologia Híbrida, os indicadores deverão ser os seguintes:
(a) A solução deverá disponibilizar latência máxima de 3 (três) ms de média para um volume de 70% leitura e 30% 
escrita com blocos de 8kb; e
(b) A solução deverá disponibilizar um Throughput mínimo de 1,5 (um e meio) Gbps de média;

1.2.6  O Tamanho máximo dos disposi%vos flash deve ser de 8,0 TB (brutos), por disposi%vo. Serão aceitos disposi%vos de 
maior capacidade, desde que a contratada comprove o desempenho mínimo solicitado para tal tecnologia;

1.2.8 Todos os discos Psicos deverão ter interfaces de, no mínimo, 12(doze) Gbps, full  duplex, e ser acessíveis por meio de, no 
mínimo, 2 (dois) barramentos de back-end dis%ntos;

1.2.9 Suportar configurações de redundância de no mínimo RAID 5 ou RAID 6 ou RAID-DP ou superior, realizando a
reconstrução transparente de redundância RAID, sem necessidade de interrupção de serviços; 

1.2.11

Possuir memória cache de no mínimo 1,0 (um) TB líquidos, protegida por ECC ou similar. 
e)Caso a Contratada não consiga provar no Anexo XI_Checklist Atendimento Especificação Técnica LOTES I e II, a 
memória cache de no mínimo 1,0 (um inteiro) TB líquidos, a mesma deve comprovar minimamente:
  i) média de 100.000 (cem mil) IOPS; e
 ii ) respeitar a latência média e o Throughput efe%vo sol icitados no subitem 1.2.3.

1.3.3 Suportar conexão simultânea por meio da rede SAN de, no mínimo, 2.000 (dois mil) hosts (servidores Psicos) de forma
simultânea, com permissão de acesso a áreas específicas do subsistema de armazenamento.

1.3.5  Suportar a criação de, no mínimo, 4.000 (quatro mil) discos lógicos (LUNs) já excluídos aqueles gerados pelos recursos 
de cópias instantâneas; 

1.3.6  Suportar a criação de LUNs com capacidade mínima de 100 (cem) GB e máxima de 256 (duzentos e cinquenta e seis) TB.
1.3.9.3.  A funcionalidade de cópia instantânea deverá permi%r o estabelecimento e gerenciamento de, no mínimo, 2.500 (dois 

mi l e quinhentas) cópias;
1.3.10 Prover funcionalidade de provisionamento dinâmico\thin provisioning\provisionamento virtual
1.4.2.  Todos os armários (racks) da Solução deverão observar o padrão ANSI TIA/EIA-310 de 19” (dezenove polegadas) com 

altura compreendida entre 40U e 44U (rack unit) e deverão ser fornecidos como parte da Solução.

1.4.5

 Deverá possuir suporte para os seguintes ambientes de cluster:
a) Microso- Windows Failover Cluster, incluindo o suporte a cluster geográfico, com comprovação por meio de lista de 
compa%bilidade do fabricante dos equipamentos ou do fabricante do so-ware mencionado; e
b) Red Hat Cluster Suite, com comprovação por meio de l ista de compa%bilidade do fabricante, manual ou carta da 
fabricante dos equipamentos ofertados ou do fabricante do so-ware mencionado.

1.4.6

 Prover funcional idade de alta disponibil idade de armazenamento (clustering) entre os pares de controladoras  a 
serem hospedados no Datacenter da Receita Federal  do Brasil  que mantenha o acesso de leitura e escrita aos dados, 
sem interrupção, de forma transparente para os usuários e aplicações, em casos de perda total de conec%vidade entre 
o servidor cl iente e o subsistema de armazenamento e ainda nos casos de parada total do subsistema de 
armazenamento, mesmo de forma disrup%va

1.5.1

Prover recursos de gerenciamento, viabi lizando todas as  a%vidades de monitoração, controle e configuração do 
subsistema de armazenamento :
 d) Apresentação de um conjunto de informações gerenciais seja via app específico ou via Web Browser Google Chrome 
ou similares  para visualização em smatphones de sistemas operacionais Android e iOS lançados nos úl%mos 12 (doze) 
meses antes da data de homologação do Pregão Eletrônico;  

1.6 Compa%bilidade com Tecnologias de Computação em Nuvem (Cloud Compu%ng)

5.4.4
 Caso seja necessária a u%lização de equipamentos externos, esses deverão ser homologados pelo fabricante do 
subsistema de armazenamento fornecido, observando-se ainda a comprovação de compa%bil idade com todos os 
s istemas operacionais descritos no 0.3.2 do Anexo I do Termo de Referência

Nota 2: Esse checklist não contempla a totalidade das especificações técnicas exigidas no Anexo I deste Termo de Referência
Nota 1: Entende-se como documentos: Manuais dos fabricantes, datasheets, folders, e, excepcionalmente, declarações, proposta comercial, fotos, atestados e 
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Subitem Lote I - Item 02: Solução de Armazenamento para Backup (SAB) Nome(s) do(s) 
documento(s)

Número(s) 
da(s) 

Página(s)

Número(s) da(s) 
Linha(s) na(s) 

Página(s)

2.1
A Solução de Armazenamento para Backup (SAB) contemplará uma arquitetura completa
de subsistema de armazenamento a ser hospedada no Datacenter da Receita Federal do
Brasil, totalizando a capacidade líquida mínima de 1,0 PiB (dois inteiros de Pebibytes)
prevendo Suporte, Manutenção e Garan)a on-site  de 60 (sessenta) meses com 

2.2  A solução deverá prever um par de controladoras;
2.3  Capacidade líquida mínima de 1,0 PiB (um inteiro de Pebibytes) ; 
2.7   Possuir memória cache de no mínimo 128 (cento e vinte e oito) GB líquidos;

2.8
Volume total a ser fornecido em discos do )po NL-SAS (nearline SAS), ou tecnologia

superior, de no mínimo, 7.200 (sete mil e duzentos mil) RPM, , considerando:
2.8.1. Discos de no mínimo 08 (oito) TB cada;
2.8.2. Proteção em RAID 6 (seis) ou DP, em que cada grupo RAID é composto de, no 

2.11

2.11.1. Uma possibilidade de rede NAS\SAN com o mínimo de 8 (oito) portas Ethernet 
de 10 (dez) Gbps e mínimo 8 (oito) portas FC (Fibre Channel) de 32 Gbps (trinta e duas) 
Gbps full duplex cada de front end, externas, na)vas e independentes, distribuídas 
igualmente entre todas as controladoras, dependendo do modelo proposto pela 
Contratada, des)nada à conexão de servidores;
2.11.2. Uma possibilidade de rede SAN com o mínimo de 16 (dezesseis) portas FC (Fibre 
Channel) de front end, externas, na)vas e independentes, com capacidade mínima de 
32 Gbps (trinta e duas) Gbps full duplex cada, de front end, externas, na)vas e 
independentes, distribuídas igualmente entre todas as controladoras, dependendo do 
modelo proposto pela Contratada, des)nada à conexão de servidores;

2.16
Todos os armários (racks) da Solução deverão observar o padrão ANSI TIA/EIA-310 de 19”
(dezenove polegadas) com altura compreendida entre 40U e 44U (rack unit) e deverão ser
fornecidos como parte da Solução.

2.19 A SAB deve possuir compa)bilidade com o Netbackup PlaCorm Base Complete Ed XPLAT 1
Front End TB OnPremise Standard;

Nota 1: Entende-se como documentos: Manuais dos fabricantes, datasheets, folders, e, excepcionalmente, declarações, proposta comercial, 
Nota 2: Esse checklist não contempla a totalidade das especificações técnicas exigidas no Anexo I deste Termo de Referência
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Subitem Lote II - Item 06: Solução de Rede de Armazenamento de Dados (SRAD)
Nome(s) 

do(s) 
document

o(s)

Número(s) 
da(s) 

Página(s)

Número(s) 
da(s) Linha(s) 

na(s) 
Página(s)

7.1 A SRAD deverá prover 64 (sessenta e quatro) portas disponíveis
7.2.2 as portas Fiber Channel devem suportar velocidade de 32 (trinta e dois) Gbps e possuir latência 

menor do que 780 ns (setecentos e oitenta nanosegundos) incluindo FEC 
7.2.3    Onde o tamanho máximo do frame tenha um payload de 2.112 (dois mil e cento e doze) 
7.2.5 De banda agregada de 04 (quatro) TB/s para os dois Switches.
7.3.1  Devem ser “hot-swappable” e do 7po “Small Form Factor Pluggable Plus” (SFP+);
7.3.3   Todos cabos deverão possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), es7lo Duplex;
7.3.4   Suportar de forma na7va as classes de serviços (Classes of Services) Class 2, Class 3 e Class F 
7.3.5   Suportar de forma na7va os seguintes 7pos de porta (Port Types): F_Port e E_Port;
7.3.8  Possuir no mínimo 56 (cinquenta e seis) Domains IDs (Switches Fibre Channel);
7.3.9   Definição de zones por WWPN (World Wide Port Name); e
7.3.10  Definição de zones por porta;
7.3.11  Zone set com até 1 MB (um megabyte);
7.3.12  Definição de, no mínimo, 2.000 (dois mil) zones; 
7.3.13   Nome de zones com até 64 (sessenta e quatro) caracteres; e
7.3.14   5.800 (cinco mil e oitocentos) devices (Targets, Ini7ators  ou NPIV/NPV) conectados.
7.5.2 Possuir compa7bilidade com, no mínimo, os seguintes protocolos Fibre Channel: FC-FS-4;FC-

GS-8; FC-FLA; FC-MI-3; FC-SW-7; FC-PI-6; FC-SB-6; e NPIV (N_Port ID Virtualiza7on);
7.6 A SRAD deverá suportar protocolo NVMe (Non-Vola$le Memory Express).

7.7
A SRAD deverá suportar as seguintes funcionalidades de ISL (Inter-Switch Link): Agregar, no
mínimo, 8 (oito) conexões ISL (Inter-Switch Link) em uma única conexão lógica.

7.9.1 A SRAD deverá manter total compa7bilidade com a solução detentora do melhor lance do
LOTE 1, sendo essa condição crucial para esse Pregão como um todo

7.10 A SRAD deverá manter compa7bilidade com os seguintes padrões: SNMP (Simple Network
Management Protocol) e SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Associa7on – Storage 

7.11

A SRAD deverá apresentar os seguintes protocolos de segurança: DH-CHAP (entre switches 
e entre end devices),  FCAP com auten$cação;  HTTPS;  IPsec,  IP filtering, LDAP com IPv6,  
OpenLDAP,  Port Binding,  RADIUS TACACS+,  User-defined Role-Based Access 
Control(RBAC);Secure Copy (SCP); Secure RPC; Secure Syslog; SFTP; SSH v2; e SSL.

Nota 1: Entende-se como documentos: Manuais dos fabricantes, datasheets, folders, e, excepcionalmente, declarações, proposta comercial, 
Nota 2: Esse checklist não contempla a totalidade das especificações técnicas exigidas no Anexo I deste Termo de Referência




