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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO n° 19/2019 

Processo Administrativo nº 1763/2017 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, doravante 

denominado Coren-SP, usando a competência delegada na Lei Federal n° 5.905, de 12 de julho de 1973, torna 

público que se acha aberta Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço, que será 

regida pelos seguintes dispositivos e respectivas alterações posteriores: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto n° 7.174 de 12 de maio de 2010, Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 

integrante. 

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10 DE SETEMBRO DE 2019 

HORÁRIO: 9h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389343 

OBJETO: SOLUÇÃO STORAGE 

A COMUNICAÇÃO COM O COREN-SP SERÁ EFETUADA PELOS MEIOS A SEGUIR RELACIONADOS 

Endereço para encaminhamento de Documentos e/ou Recursos: Sede do Coren-SP, localizada na Alameda 

Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000 – 3º andar | Telefones para contato: (11) 3225-

6333 | E-mail do Pregão Eletrônico: pregao@coren-sp.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. Solução de armazenamento do tipo storage, contemplando aquisição de equipamento com instalação e 

configuração, transferência de dados, treinamento da solução e garantia on site com suporte técnico pelo período 

de 60 (sessenta) meses, conforme descrito neste edital e seus anexos. 

1.1.1. Havendo divergência entre os objetos aqui relacionados e o lançado junto ao sítio eletrônico 

Compras Governamentais, prevalecerá o descritivo do Edital. 

2. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

2.1. O valor máximo aceitável para a presente contratação é de R$ 1.369.088,78 (um milhão, trezentos e 

sessenta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), estando os valores e respectivas etapas 

especificadas na tabela contida no Item 5.1 do Anexo I – Termo de Referência. 

2.1.1. Os preços apresentados não indicam qualquer compromisso futuro, refletindo tão somente valores 

estimados e máximos admitidos. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão Pessoas Jurídicas que: 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital; 

3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

3.1.3. Estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

3.2. O cadastramento no Sicaf poderá ser realizado por meio digital, conforme orientações contidas no sítio 

eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf. 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão se informar a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.4. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

por ela efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren-SP 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. Será vedada a participação de empresas: 

3.5.1. Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Coren-SP e com a 

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.5.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública direta, indireta, federal, 

estadual e municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

3.5.3. Impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.5.4. Cujo estatuto ou contrato social não contemple o objeto deste Pregão; 

3.5.5. Cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado neste edital e anexos; 

3.5.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 

3.6. Não poderão participar deste Pregão, ainda: 

3.6.1. Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

3.6.2. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum; 

3.6.3. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.7. Como requisito para participação neste Pregão, a Licitante deverá declarar em campo próprio do sistema 

eletrônico que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos neste Edital e que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, quando 

for o caso.  

3.7.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

4. DA VISTORIA 

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhada por servidor designado para esse fim.  

4.2. A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário desejado, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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e realizada até o dia anterior à data da sessão, considerando apenas dias úteis; o agendamento em prazo inferior ao 

informado estará sujeito à disponibilidade da área responsável pelo acompanhamento da visita. Critérios para 

realização da visita técnica: 

4.3. Agendamento exclusivamente pelo endereço eletrônico (ti.infra@coren-sp.gov.br); informações acerca do 

agendamento poderão ser obtidas com o Sr. Reginaldo José de Souza ou Bruno Moreira Cestari, pelo telefone (11) 

3225-6342. 

4.4. Local e horário: Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000, das 08h00 às 

17h00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

4.5. Para acesso à unidade, serão exigidos documentos de identificação da empresa e de seu representante. 

4.6. A realização da vistoria poderá ser comprovada na fase de habilitação por: 

4.6.1. Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsável conforme modelo do Anexo IX do Edital. 

OU 

4.6.2. Declaração emitida pela licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou 

que realizou vistoria no local do evento. 

4.6.3. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá emitir declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejam avenças técnicas ou financeiras com o Coren-SP, na forma do Anexo X deste Edital. 

4.7. No tópico 10 do Anexo II, 3° ETAPA: Transferência dos dados do antigo storage para o novo equipamento 

(item 03), é descrito o ambiente do Coren-SP que deverá ser migrado para a nova solução de armazenamento a ser 

fornecida. 

4.8. A alegação de desconhecimento do local não ensejará, em hipótese alguma, a alteração, inclusão, 

renegociação ou reajuste dos preços ofertados na Licitação. 

5. DAS INFORMAÇÕES, DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 

(três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por e-mail. 

5.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser enviada 

até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, considerando que o horário de 

expediente do Coren-SP é das 7h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, sendo admitida petição recebida por e-mail. 

5.3. Todos os pedidos de esclarecimentos assim como as impugnações enviadas por e-mail deverão conter no 

campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido certame (ex: “Pedido de esclarecimentos sobre o Pregão 

Eletrônico nº 19/2019”). 

5.4. Caberá ao Pregoeiro, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, do setor 

responsável pela elaboração do Termo de Referência, da assessoria jurídica ou junto a outras áreas, podendo ainda 

promover quaisquer diligências que julgar necessárias e, então, manifestar-se sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

5.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, será designada nova data para a realização da sessão 

pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas nos endereços 

eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.coren-sp.gov.br para conhecimento das Licitantes e da 

mailto:ti.infra@coren-sp.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.coren-sp.gov.br/
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sociedade em geral, cabendo às interessadas em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas. 

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão quando, então, se encerrará automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

6.2. Na ocasião do envio da proposta, a Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá declarar em campo próprio do sistema que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para 

que faça jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.3. A Licitante deverá declarar no cadastramento da proposta, em campo próprio do sistema, que seu produto 

atende aos requisitos para se beneficiar da margem de preferência prevista no Decreto n° 7.174/2010. 

6.4. Até a abertura da sessão a Licitante poderá retirar ou substituir sua proposta anteriormente encaminhada. 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá: 

7.1.1. Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor dos itens e a descrição dos objetos 

ofertados, em conformidade com as especificações e demais características descritas no Termo de 

Referência – Anexo I e Especificações Técnicas – Anexo II, com a indicação de demais informações 

necessárias à identificação dos objetos; 

7.1.2. Registrar valor a partir do preço unitário, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 2 

(duas) casas decimais; 

7.1.3. Apresentar a documentação solicitada no item 12 do Anexo I – Termo de Referência, para 

demonstração de adequação do produto ofertado com as exigências do Coren-SP; 

7.1.4. Ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

7.2. Nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com o objeto da 

contratação, tais como: mão de obra, transporte, deslocamento do pessoal, ferramentas, materiais, entrega, 

atestados/certificados, tributos e todas as despesas diretas e indiretas. 

7.3. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para assinatura do Contrato, ficam as 

Licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

7.4. O encaminhamento da proposta implica em declaração tácita, sob as penas da lei, de concordância com as 

condições do Edital de Licitação. 

7.5. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa a desclassificação da proposta. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas 

no preâmbulo deste Edital no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.2. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance, 

sendo que o critério de classificação será o menor valor global do serviço. 

10.2. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

10.3. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema, cuja 

diferença mínima deverá ser equivalente a 0,10% (um décimo por cento). 

10.4. Durante o transcurso da sessão as Licitantes serão informadas pelo sistema em tempo real do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

10.6. Constatada eventual incorreção na digitação de um lance, terá o Pregoeiro a prerrogativa de excluí-lo, 

sendo concedida à Licitante nova oportunidade de apresentação de lances com valores corrigidos ou até mesmo 

repetindo aquele valor tido inicialmente como incorreto, ratificando-o. 

10.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

10.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará com antecedência de 1 

(um) a 60 (sessenta) minutos o prazo para início do tempo de iminência. 

10.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por uma delas igual ou até 5% (cinco por cento) superior 

a primeira classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte com melhor proposta poderá, no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar um último 

lance, com desconto necessariamente superior àquele apresentado pela primeira colocada, situação em 

que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

11.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma 

do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

11.1.3. No caso de equivalência dos descontos apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento do lance final do 

desempate. 

11.2. Não ocorrendo a adjudicação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da Licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se, após a negociação, houver 

compatibilidade de preço com o valor estimado e a Licitante for considerada habilitada. 

12. DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO  

12.1. Encerrada a etapa de convocação das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurada 

preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, regulado pelo Decreto nº 

7.174 de 12 de maio 2010, observada a seguinte ordem: 

12.1.1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

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

12.1.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País. 

12.1.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. 

12.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos acima terão 

prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo 

inciso. 

12.3. O exercício do direito de preferência disposto neste item será concedido àquelas licitantes que tenham 

manifestado expressamente, via registro no Sistema Compras Governamentais, sob as penas da lei, de que atendem 

às condições legais para a comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos neste Edital (regras de 

preferência), observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: 

12.3.1. Aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando 

for o caso; 

12.3.2. Aplicação das regras de preferência no art. 5º do Decreto nº 7.174/2010, com a classificação das 

licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, 

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

12.3.3. Convocação das licitantes classificadas que estejam enquadradas no inc. I do art. 5º do Decreto 

7.174/2010, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar 

ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarada vencedora do certame; 

12.3.4. Caso a preferência não seja exercida na forma do subitem anterior, por qualquer motivo, serão 

convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no Inc. II do art. 5º do Decreto 

mencionado, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, 

aplicando-se a mesma regra para o inc. III do mesmo dispositivo legal, caso esse direito não seja exercido; e 

12.3.5. Caso nenhuma licitante classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as 

regras usuais de classificação e julgamento previstas neste instrumento. 

12.4. Todas as empresas licitantes deverão permanecer logadas para acompanhar a convocação, pelo próprio 

sistema Eletrônico, da proposta melhor classificada cujo valor para o item esteja situado no intervalo percentual até 

10% (dez por cento) da melhor proposta válida. 
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12.5. O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova 

proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena 

de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos 

requisitos de preferência, se houver. 

12.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País será 

feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais 

regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro 

de 2006, da forma seguinte: 

12.6.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA; ou 

12.6.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ou 

pelo SUFRAMA. 

12.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidos pela própria 

licitante ou pelo fabricante. 

12.8. Na hipótese em que nenhuma das licitantes comprove o preenchimento dos requisitos de preferência, 

prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções cabíveis em razão 

do registro de declaração/manifestação falsa. 

13. DA NEGOCIAÇÃO 

13.1. Encerrada a etapa de lances e concedido o benefício às microempresas ou empresas de pequeno porte, de 

que trata o art. 44 da LC nº 123/2006 e aplicadas as margens de preferência de que trata o Decreto 7174/2010, o 

Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso do item para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 

a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

14.1. Concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

considerando o menor valor global do serviço quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para 

a contratação e a documentação comprobatória solicitada. 

14.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, conforme disposto no parágrafo 

2º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993. 

14.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da Licitante para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

14.4. Caso o Pregoeiro entenda que os lances ofertados não comportam os custos necessários para a execução 

do objeto a ser contratado, poderá exigir da Licitante a comprovação da exequibilidade da oferta a ser apresentada 

através de planilhas de custos e demonstrativos que evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as 

despesas referidas no inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

14.4.1. Para critério de aceitabilidade do preço global será permitida a fixação de preços máximos e 

vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 
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14.5. O Pregoeiro poderá solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Coren-SP ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, bem como recorrer à jurisprudência ou doutrina para orientar 

sua decisão. 

14.6. A Licitante com proposta melhor classificada deverá encaminhar, após convocação do Pregoeiro pelo 

Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), o Anexo XI – Modelo de Proposta e o Anexo III – Demonstração de 

Especificações (Prova de Conceito) preenchidos, sendo que os valores unitários de cada ETAPA serão considerados 

como critério de aceitabilidade da proposta, tendo como limite os valores estimados apresentados na planilha do 

Item 5.1 do Anexo I – Termo de Referência. 

14.6.1. O Modelo de Proposta e a Prova de Conceito em arquivo editável estarão disponíveis junto ao 

edital no endereço www.coren-sp.gov.br. No arquivo devem ser preenchidos todos os campos. 

14.6.2. Erros formais no preenchimento da proposta não constituem motivo para sua desclassificação, 

sendo que os preços poderão ser negociados durante a sessão a fim de adequá-los aos valores de 

referência. 

15. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

15.1. O julgamento da proposta será pelo menor valor global do serviço, sendo sua aceitação condicionada aos 

termos constantes nas cláusulas acima. 

15.2. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço e 

especificações, o Pregoeiro solicitará da Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

15.3. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda plenamente a este Edital. 

16. PROVA DE CONCEITO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

16.1. Após a fase de lances e envio da proposta e da demonstração de especificações (prova de conceito), a 

sessão será suspensa para análise da documentação. 

16.2. O Pregoeiro informará às Licitantes a data de reabertura da sessão que ocorrerá após a avaliação da prova 

de conceito.  

16.3. A prova de conceito ocorrerá da forma descrita na Cláusula 12 do Anexo I – Termo de Referência e será 

avaliada pela Área Técnica responsável do Coren-SP com base no Anexo III – Modelo de Demonstração de 

Especificações (avaliação técnica da solução). 

16.4. O setor responsável emitirá o resultado da avaliação e o encaminhará ao Pregoeiro para devolutiva às 

Licitantes. 

16.5. Não será aceita a proposta da Licitante que tiver prova de conceito rejeitada. 

16.6. Reaberta a sessão, o Pregoeiro seguirá para a fase de habilitação ou retornará à fase de aceitação das 

propostas. 

17. DA HABILITAÇÃO 

17.1. O Pregoeiro realizará Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, que abrange consultas ao Cadastro de 

Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA) do CNJ, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos parte do Portal da Transparência do 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), através do endereço eletrônico 

http://www.coren-sp.gov.br/
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https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e ao cadastro de empresas sancionadas no site do Coren-SP. 

17.1.1. A consulta terá por finalidade a apuração de existência de declaração de inidoneidade e/ou 

proibição em contratar com a Administração Pública ou que esteja em cumprimento de sanções de 

suspensão e/ou impedimento por parte do Coren-SP. Será inabilitada a Licitante enquadrada em condições 

que impeçam sua contratação com o Coren-SP. 

17.2. A habilitação da Licitante será verificada: 

17.2.1. Por meio de consulta ao cadastro no SICAF nos termos da Instrução Normativa MPDG nº 03/2018. 

17.2.1.1. Serão averiguadas, na consulta, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista; da 

qualificação econômico-financeira; da capacidade técnica e da habilitação jurídica. 

17.2.2. Por meio da documentação complementar especificada neste Edital. 

17.3. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas em virtude de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, conforme Art. 151 do Código Tributário Nacional. 

17.4. Regularidades fiscal e trabalhista: 

17.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

17.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 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; 

17.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

17.4.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

17.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

17.4.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

17.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

17.4.8. Nos termos do art. 13, da IN 03/2018 SEGES/MP, caso o licitante seja considerado isento dos 

tributos estaduais, distritais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

17.4.9. 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. 

17.5. Habilitação Jurídica: 

17.5.1. Documento de identificação do representante legal (RG e CPF), procuração ou substabelecimento, 

quando cabível.  
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17.5.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 

17.5.3. 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. 

17.5.4. 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. 

17.5.5. 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. 

17.5.6. 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. 

17.5.7. No caso de 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. 

17.5.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

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

respectiva. 

17.6. Qualificação técnico-operacional: 

17.6.1. Atestado(s) de capacidade técnica em nome da Licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas, que contenha(m) 

a razão social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características dos serviços 

prestados, local da prestação do serviço, período de contratação, data de emissão, nome, cargo, telefone e 

assinatura do responsável pela emissão do atestado e que comprove(m) que a Licitante executou ou está 

executando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto deste pregão. Considerar-se-á 

compatível com o objeto o fornecimento e operacionalização de solução equivalente que demonstre que os 

serviços foram ou estão sendo prestados de forma a atender ao menos 50% (cinquenta por cento) do 

desempenho pretendido com a contratação, ou seja, tecnologia semelhante e capacidade bruta de pelo 

menos 50% (26TB) da exigida para o presente objeto. 

17.7. Qualificação econômico-financeira: 

17.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 

180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da sessão do Pregão. 

17.7.2. Comprovação, por meio do SICAF ou do Balanço Patrimonial, dos Índices de Liquidez Geral (ILG), 

Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG) superiores a 1 (um). 

17.7.2.1. A Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos acima deverá apresentar 

Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para 

a contratação. 

17.7.2.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios. 

17.7.2.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 

atualizado por índices oficiais. 
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17.8. Documentação complementar: 

17.8.1. Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

17.8.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser enviada de forma eletrônica em 

campo próprio do sistema por ocasião do envio da proposta. 

17.8.2. Atestado de vistoria conforme Anexo IX deste Edital, assinado pelo representante do Coren-SP 

responsável pelo acompanhamento da visita técnica realizada pela Licitante. OU 

17.8.3. Declaração de conhecimento do objeto, conforme Anexo X do Edital. 

17.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

17.10. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se a Licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

17.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados ou registrados no cartório 

de títulos e documentos. 

17.11.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

17.12. Para fins de habilitação, a verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova. 

17.13. Sem prejuízo de outras comprovações necessárias (conforme Seção II do Capítulo II da Lei nº 8.666/1993), 

serão exigidos como documentos necessários ao prosseguimento, além destes ora elencados, todos aqueles que 

estejam vencidos no Sicaf e os não passíveis de verificação on-line. 

17.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora. 

18. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO 

18.1. Caso os documentos de habilitação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, habilitação 

jurídica, capacidade técnica, e qualificação econômico financeira não estejam anexados no SICAF nos termos da IN 

MPDG nº 03/2018, o pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 2 (duas) horas para a Licitante realizar a inserção no 

sistema.  

18.2. Na impossibilidade de inserção de algum documento no sistema SICAF, e para os demais documentos não 

passíveis de inserção naquele sistema, solicitados durante a sessão, o envio deverá ocorrer via ferramenta própria 

existente para tal providência no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

18.2.1. Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão, 

excepcionalmente, ser enviados mediante prévio aviso ao Pregoeiro e devidamente endereçado aos seus 

cuidados na seguinte forma: 

18.2.1.1. Via e-mail, contendo no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido 

certame (ex: “Documentos de habilitação referentes ao Pregão Eletrônico nº 19/2019”); 

18.2.1.2. O envio deverá ser confirmado com o Pregoeiro. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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18.2.2. O prazo para envio desses documentos será de 2 (duas) horas contados de sua solicitação pelo 

Pregoeiro, havendo possibilidade de ampliação do prazo pelo pregoeiro, pelo tempo que for necessário, a 

depender da complexidade das propostas e das planilhas de custos, quando for o caso. 

18.3. Os documentos não passíveis de verificação por meios eletrônicos ou que não constarem no Sistema SICAF 

deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 

da Sede do Coren-SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do encerramento da sessão, podendo este ser 

prorrogado a critério do Pregoeiro. 

18.4. O não envio dos documentos nos prazos referidos neste capítulo poderá implicar a decadência do direito à 

adjudicação sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficando facultado à Administração 

convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

18.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, se houver alguma restrição na 

comprovação fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

18.5.1. A não regularização da situação fiscal no prazo referido no item anterior implicará a decadência do 

direito à adjudicação sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficando facultado 

à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

19. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

19.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 20 (vinte) minutos durante o qual qualquer 

Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

19.1.1. O recurso deverá ser interposto contra atos do Pregoeiro decorrentes na sessão. 

19.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a 

motivadamente, em campo próprio do sistema. 

19.3. A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá registrar as razões do recurso em 

campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas a 

apresentar contrarrazões, também via sistema e em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

19.4. O prazo para resposta será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do final do prazo para contrarrazões. 

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso no momento da sessão 

pública deste Pregão implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

Licitante vencedora. 

19.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

20. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN-SP 

20.1. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive adjudicar o 

objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso. 

20.2. À Autoridade Competente do Coren-SP cabe: 

20.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à Licitante vencedora se houver a interposição de recurso; 

20.2.2. Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 

20.2.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
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escrito e fundamentado; 

20.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 

motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

20.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

21. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

21.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à Licitante vencedora depois de decididos os recursos, quando 

houver. 

21.1.1. A adjudicação será realizada pelo valor global do serviço.  

21.2. Após a adjudicação, o certame será sujeitado à homologação pela Autoridade Competente deste Conselho 

Regional de Enfermagem. 

22. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

22.1. Homologado o certame e esgotado o prazo recursal, a vencedora será convocada para assinatura do Termo 

de Contrato por qualquer meio hábil que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-se inclusive 

os meios eletrônicos (e-mail), dentre outros, conforme a Minuta do Contrato de Prestação de Serviços em Anexo. 

22.2. Por discricionariedade da Administração, o Termo de Contrato poderá ser encaminhado à Licitante 

vencedora em arquivo não editável, por meio eletrônico e passível de comprovação. 

22.2.1. A assinatura do Instrumento deverá ocorrer em 2 (duas) vias com reconhecimento em cartório da 

firma do representante legal da Adjudicatária em ao menos 1 (uma) das vias. 

22.2.2. Ambas as vias deverão ser remetidas ao Coren-SP por via postal com Aviso de Recebimento, 

serviço de remessa expressa de documentos ou protocolado no setor de Protocolo, na Sede do Coren-SP, 

aos cuidados Setor de Cotação e Contratação – SCC. 

22.2.3. O Termo de Contrato poderá, ainda, ser assinado pelo representante legal na Sede do Coren-SP, 

com apresentação de documento original de identificação e na presença de funcionário habilitado, caso em 

que, não há necessidade do reconhecimento da firma. 

22.3. O prazo para assinatura do Termo de Contrato é de 5 (cinco) dias úteis sob pena de decair o direito ao 

fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, podendo ser prorrogado uma vez por igual período 

por motivo justificado, desde que aceito pelo Coren-SP. 

22.3.1. Quando a Adjudicatária convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 

poderá ser convocada outra Licitante para celebrar o ajuste, após negociação e verificação da adequação da 

proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.  

22.3.1.1. Neste caso, incide a Adjudicatária na infração do art. 81 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 

de eventual aplicação das penalidades previstas em lei. 

22.4. A apresentação do comprovante de prestação da garantia deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da data da entrega da via do Termo de Contrato assinada, no valor e nas condições descritas em sua 

Minuta.  

22.5. Eventual vantagem apresentada pela Licitante vencedora em sua proposta deverá ser acrescentada ao 

Termo de Contrato a ser firmado, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

22.6. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V, do Capítulo III, da Lei nº 
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8.666/1993. 

22.7. Os encargos e obrigações das partes bem como todas as demais normas relativas à execução e sanções 

contratuais constam nos Anexos e especialmente na Minuta de Contrato, os quais se vinculam ao presente Edital em 

todos os termos. 

23. DAS PENALIDADES 

23.1. Com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, poderá ser 

sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais 

cominações legais, estando sujeita a multa de até 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação, a 

Licitante, a Adjudicatária que: 

23.1.1. Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta. 

23.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

23.1.3. Apresentar documentação falsa; 

23.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

23.1.5. Não mantiver a proposta; 

23.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

23.1.8. Fizer declaração falsa; 

23.1.9. Cometer fraude fiscal. 

23.2. Consideram-se inidôneos, mas não somente estes, os atos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 

Lei nº 8.666/1993. 

23.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Adjudicatária juntamente com as de suspensão temporária e 

impedimento de licitar e contratar com órgãos da Administração Pública Federal e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

23.4. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. 

A critério do Coren-SP, e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a 

receber em razão do fornecimento. Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado 

judicialmente. 

23.5. As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa: 

23.5.1. Da decisão de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados. 

23.5.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio 

de comunicação se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido 

protocolada. 

23.6. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 
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todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.  

24.2. As Licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Coren-SP não 

será em nenhum caso responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

24.3. Esta licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente 

devidamente comprovado, podendo anular o procedimento por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, resguardado o direito constitucional da ampla defesa e do 

contraditório. 

24.4. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, 

considerando-se prorrogado até o 1º (primeiro) dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente no 

Coren-SP. 

24.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União – DOU e no endereço eletrônico 

www.coren-sp.gov.br 

24.6. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente por disposição legal o foro da 

Seção Judiciária de São Paulo. 

24.7. Integram o presente Edital: 

24.7.1. Anexo I – Termo de Referência;  

24.7.2.  Anexo II – Especificações Técnicas; 

24.7.3. Anexo III – Demonstração de Especificações (Prova de Conceito); 

24.7.4. Anexo IV – Solicitação de Treinamento; 

24.7.5. Anexo V – Avaliação do Treinamento da Solução; 

24.7.6. Anexo VI – Modelo de Ordem de Serviço; 

24.7.7. Anexo VII – Termo de Recebimento e Avaliação dos Serviços Prestados; 

24.7.8. Anexo VIII – Termo de Confidencialidade e Sigilo do Prestador; 

24.7.9. Anexo IX – Atestado de Vistoria; 

24.7.10. Anexo X – Declaração de Conhecimento do Objeto; 

24.7.11. Anexo XI– Modelo de Proposta; 

24.7.12. Anexo XII – Minuta de Contrato (itens 01 a 04); 

24.7.13. Anexo XIII – Minuta de Contrato (item 05); 

 

São Paulo, 26 de Agosto de 2019. 

 

Conselho Regional De Enfermagem De São Paulo – Coren-SP 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação 

http://www.coren-sp.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

1. OBJETO 

1.1. Solução de armazenamento do tipo storage, contemplando aquisição de equipamento com instalação e 

configuração, transferência de dados, treinamento da solução e garantia on site com suporte técnico pelo período de 

60 (sessenta) meses. 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR ESTIMADO 

2.1. Além das descrições contidas neste Termo de Referência, o detalhamento completo do objeto segue 

descrito nos demais Anexos do presente Edital. 

2.2. O valor total estimado, conforme informado nas condições de entrega do objeto, é de R$ 1.369.088.78 (um 

milhão, trezentos e sessenta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). 

3. METODOLOGIA UTILIZADA PARA PESQUISA DE PREÇOS E AVALIAÇÃO DO CUSTO 

3.1. A pesquisa de preços foi realizada com base nas orientações contidas na IN 05/2014 (atualizada pela IN 

03/2017) da SLTI/MPOG, que estabelece os procedimentos e consultas necessárias previamente à aquisição de bens e 

contração de serviços em geral
1
. 

3.2. Observados os critérios acima (Art. 2°, I, II e IV da IN 05/2014 SLTI/MPOG), os valores estimados para esta 

contratação utilizaram preços praticados por fornecedores especializados neste segmento, bem como os valores 

adjudicados nos Pregões Eletrônicos n° 108/2016 do Tribunal de Contas da União (e respectiva renovação contratual 

vigente). 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas correrão pelos seguintes Elementos de Despesa: 

4.1.1. 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática (itens 01, 02 e 03); 

4.1.2. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática (item 05); 

4.1.3. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal (item 04). 

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

5.1. O objeto deverá ser entregue conforme a necessidade do Coren-SP, de acordo com o cronograma abaixo: 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

AÇÕES PRAZOS 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

1ª Etapa 
(Item 01) 

Entrega do equipamento, disponibilizado com 
sistema operacional próprio do fabricante, 
compatível com rack padrão EIA-310D de 19” e 
atualizado com as últimas versões disponíveis 
dos respectivos softwares e/ou firmwares 
existentes.  

Até 60 (sessenta) dias 
corridos a partir do 
início da vigência 

contratual 

R$ 898.083,72 

2ª Etapa 
(Item 02) 

Serviço de instalação e configuração da nova 
Solução de Armazenamento por técnico 
certificado pelo fabricante. 

Até 5 (cinco) dias 
corridos  

a partir do término da 
1ª Etapa 

R$ 54.000,77 

                                                           
1
 Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-

normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada
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3ª Etapa 
(Item 03) 

Transferência de dados do antigo Storage 
(modelo EMC CX4-120C) para a nova Solução 
de Armazenamento ofertada, incluindo-se a 
entrega de relatório técnico ao final do serviço 
referente a esta etapa. 

Até 15 (quinze) dias 
corridos a partir do 
término da 2ª Etapa 

R$ 75.689,25 

Fase de 
Treinamento 
da Solução 
(Item 04) 

Capacitação presencial in company de 3 (três) 
funcionários de TI do Coren-SP, com carga 
horária mínima de 20 (vinte) horas, 
fornecimento de material didático e certificado 
de conclusão. A fase de treinamento ocorrerá 
dentro dos primeiros 80 dias corridos a partir 
da vigência contratual. 

Até 30 (trinta) dias 
corridos após 

solicitação emitida 
pelo Coren-SP, 

concomitante à 1°, 2° e 
3° etapas 

R$ 16.982,56 

4ª Etapa 
Fase de Testes 

da Solução 

Fase de testes pós implantação e validação da 
transferência dos dados do antigo Storage EMC 
CX4-120C para validação da nova solução. 

Até 5 (cinco) dias 
corridos 

a partir do término da 
3ª Etapa 

Não aplicável 
(etapa realizada 

pela Contratante) 

FASE PÓS-
IMPLANTAÇÃO 

AÇÕES PRAZOS 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

Garantia 
on site 

(Item 05) 

Disponibilização de serviço de suporte técnico 
e operacional com possibilidade de abertura 
de chamados técnicos 24x7 e atendimento on 
site, conforme Acordo de Nível de Serviço, por 
60 (sessenta) meses. 

A partir do término da 
4ª Etapa 

R$ 324.332,48 

TOTAL R$ 1.369.088,78 

5.2. A entrega do objeto deverá ser realizada no Edifício Sede do Coren-SP, sito à Alameda Ribeirão Preto, 82, 

Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01331-000, Setor de Infraestrutura, da Gerência de Tecnologia da Informação, telefone 

(11) 3225-6342, e-mail ti.infra@coren-sp.gov.br. 

5.3. O horário para entrega do objeto será entre 08:00h e 17:00h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

5.4. As condições para refazimento do objeto para os itens 01, 02 e 03 são: 

5.4.1. Em caso de objeto entregue ou serviço prestado inadequadamente ou fora das especificações do 

Edital e seus Anexos ou, ainda, que não surtir os resultados pretendidos com a contratação, a Contratada 

deverá sanar os problemas em até 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da notificação; 

5.4.2. Caso o equipamento apresente falha ou vício, inclusive de fabricação, a Contratada deverá efetuar a 

substituição do item no prazo de até 40 (quarenta) dias corridos, contados da notificação, garantindo o 

emprego de eventuais medidas auxiliares e ações de contingenciamento que garantam as condições de 

segurança e infraestrutura do Coren-SP neste intervalo, quando da verificação de riscos decorrentes da 

execução contratual. 

5.5. As condições para refazimento do objeto para os itens 04 e 05 são:  

5.5.1. As condições de saneamento de problemas no decorrer da vigência contratual seguirão as 

condições descritas nas obrigações específicas da Contratada e no Anexo II. 

5.6. O recebimento definitivo do objeto pela Contratante se dará no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 

término da respectiva etapa, conforme descrito a seguir: 

5.6.1. Itens 01, 02, 03 e 04: a contar do término da 4° ETAPA - Fase de Testes da Solução, conforme 

cronograma do tópico 5.1, a partir de quando a empresa deverá emitir as Notas Fiscais, segregadas entre 

fornecimento e prestação de serviço. 

mailto:ti.infra@coren-sp.gov.br
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5.6.2. Item 05: a contar do recebimento da documentação complementar referente à garantia on site, 

após término da 4° Etapa – Fase de testes da solução, a partir de quando a empresa deverá emitir sua Notas 

Fiscais de prestação de serviço para pagamento em parcela única deste item.  

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL  

6.1. Itens 01 a 04: pelo período necessário para a conclusão da 1° à 4° etapas, incluindo o Treinamento da 

Solução, sendo seu prazo estimado em 120 (cento e vinte) dias a contar da data de início da vigência e respectiva 

Nota de Empenho pela Contratada. A contratação está prevista para ocorrer imediatamente após a homologação do 

Pregão Eletrônico. 

6.2. Item 05: A garantia on-site deverá vigorar pelo período de 60 (sessenta) meses a contar do recebimento 

definitivo dos itens 01 a 04, podendo haver celebração de instrumento contratual específico para este item. 

7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA PELA EMPRESA 

7.1. Habilitatória (na fase de seleção do fornecedor, a ser apresentada ao pregoeiro): 

7.1.1. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da empresa, que comprove aptidão para desempenho, de forma satisfatória, de atividades 

pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência.  

7.1.1.1. Considerar-se-á compatível com o objeto deste Termo de Referência o fornecimento e 

operacionalização de solução equivalente que demonstre que os serviços foram ou estão sendo 

prestados de forma a atender ao menos 50% (cinquenta por cento) do desempenho pretendido 

com a contratação, ou seja, tecnologia semelhante e capacidade bruta de pelo menos 50% (26TB) 

da exigida para o presente objeto. 

7.2. Acessória (no decorrer da execução contratual, a ser apresentada ao Fiscal de Contrato): 

7.2.1. No ato da contratação, além do instrumento contratual, a empresa deverá entregar Termo de 

Confidencialidade e Sigilo (modelo constante no Anexo VIII), assinado por seu representante legal. 

7.2.2. Especificamente para a 1° Etapa: Fornecimento de equipamento tipo storage (item 01): 

7.2.2.1. Deverão ser fornecidos todos os manuais de todos os componentes entregues, na 

versão instalada, em mídia digital (Pen-Drive, DVD-ROM), mídia impressa ou arquivo eletrônico. 

7.2.3. Especificamente para a 2° Etapa - Serviço de instalação e configuração da solução (item 02):  

7.2.3.1. Previamente ao início da execução da 2° etapa, Certificação PMP ou similar e ITIL Expert 

relativas ao gerente de projetos designado pela empresa. 

7.2.3.2. Ao término da 2° etapa, a Contratada deverá apresentar relatório contendo as 

informações de data e horário de realização das atividades de configuração, caso tenha havido, 

nome do responsável pela atividade, nome do servidor do Coren-SP que coordenou a ação, resumo 

das tarefas realizadas e descrição sucinta do que foi configurado. 

7.2.4. Especificamente para a 3° Etapa: Transferência de dados para o novo equipamento (item 03): 

7.2.4.1. Ao término da 3° etapa, a empresa deverá elaborar relatório contendo data de início e 

finalização, nome do responsável pela atividade, nome do colaborador do Coren-SP que coordenou 

a ação, relação dos objetos migrados e técnica utilizada para a migração. 

7.2.5. Especificamente para a Fase de Treinamento da Solução (item 04): 

7.2.5.1. Plano de Treinamento da Solução onde conste o conteúdo programático, bem como sua 

distribuição ao longo da carga horária mínima exigida; 
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7.2.5.2. Cronograma relativo ao Plano de Treinamento supracitado; 

7.2.5.3. Material didático a ser utilizado, conforme Plano de Treinamento; 

7.2.5.4. Documentação que comprove a certificação obtida pelo instrutor que realizará o 

treinamento da Solução para os funcionários do Coren-SP. 

7.2.5.5. Ao término do treinamento, a Contratada deverá fornecer certificados individuais de 

conclusão em que conste o título ou tipologia da certificação, nome completo e nº de documento 

oficial de identificação do participante, bem como a carga horária e o período de realização do 

mesmo; 

7.2.6. Especificamente para a Fase de Teste da Solução: 

7.2.6.1. Ao término da fase de implantação, como parte integrante do recebimento definitivo da 

Solução, deverá ser entregue documentação as-built da mesma com a topologia, endereçamento, 

nomes dos hosts, softwares e demais detalhes necessários a documentar o ambiente instalado. 

7.2.7. Especificamente para o Suporte Técnico com garantia On-site (item 05): 

7.2.7.1. A empresa deverá comprovar a disponibilidade da garantia on site para a solução de 

armazenamento, bem como o registro de validade deste prazo juntamente ao fabricante, para 

atendimento completo de todos os requisitos especificados neste instrumento, incluindo-se 

atendimento em nível de suporte técnico, pelo período de 60 (sessenta) meses a contar da data de 

recebimento definitivo dos itens 01 a 04. 

8. GARANTIA EXIGIDA PARA O OBJETO 

8.1. Será exigida garantia mínima conforme previsto na descrição de cada item constante nas Especificações, a 

contar do Termo de Recebimento Definitivo podendo, inclusive, a Contratada oferecer garantia adicional. 

9. GARANTIA CONTRATUAL 

9.1. Deverá ser exigida garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do respectivo contrato. 

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO 

10.1. Não se aplica ao objeto. 

11. VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

11.1. Vistoria técnica opcional, porém, recomendada. 

11.2. A visita deverá ser agendada com o os funcionários Reginaldo José de Souza ou Bruno Moreira Cestari, 

através do endereço eletrônico ti.infra@coren-sp.gov.br com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do 

horário desejado, considerando apenas dias úteis. 

11.3. A vistoria será realizada no horário compreendido entre 08:00h e 17:00h, de segunda a sexta-feira, em dias 

úteis, no endereço mencionado no item 5.2. 

11.4. No tópico 10 do Anexo II, 3° ETAPA: Transferência dos dados do antigo storage para o novo equipamento 

(item 03), é descrito o ambiente do Coren-SP que deverá ser migrado para a nova solução de armazenamento a ser 

fornecida. 

12. PROVA DE CONCEITO  

12.1. Para o item 01, a empresa vencedora deverá encaminhar documento apresentando evidências de que a 

solução ofertada atende aos requisitos constantes no Anexo II. 

mailto:ti.infra@coren-sp.gov.br
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12.1.1. Tais evidências deverão ser apresentadas referenciando links de acesso aos documentos 

descritivos do fabricante, bem como a página onde o mesmo detalha a referida característica e/ou 

funcionalidade ou printscreens e/ou fotos da tela de gerenciamento ou modelo da solução ofertada. 

12.1.2. Caso não seja possível evidenciar um determinado item nas formas anteriormente indicadas, será 

aceita declaração, por escrito, do diretor, representante comercial ou preposto designado pelo fabricante 

ou fornecedor autorizado da solução, confirmando atendimento do item. 

12.1.3. As evidências deverão ser listadas por tópico, conforme modelo disponibilizado no Anexo III. 

13. LISTA DE OCORRÊNCIAS, SANÇÕES E MULTAS  

13.1. As seguintes ocorrências, durante a execução contratual, poderão ser objeto de sanção à contratada:  

ITEM  DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais 

Por ocorrência 
e por dia* 

6 

2 
Dificuldade ou até impossibilidade em contatar a Contratada através dos 
canais de comunicação por ela informados 

Por ocorrência 2 

3 
Suspender ou interromper os serviços, salvo por motivo de força maior 
devidamente justificado e aceito pela Contratante, caso fortuito ou ordem 
de embargo dos órgãos competentes 

Por ocorrência 4 

4 Fornecer informações sigilosas do Coren-SP a terceiros não autorizados Por ocorrência 6  

5 
Entregar equipamento em qualidade ou quantidade inferior à contratada 
e/ou divergente do especificado após prazo estipulado para substituição  

Por ocorrência 
e por dia* 

1 

6 
Apresentar equipamento danificado ou em mal estado de conservação e uso 
e que estejam em desacordo com as normas técnicas e de segurança 
vigentes 

Por ocorrência 3 

7 
Apresentar, manter ou permitir profissionais ou colaboradores sem 
qualificação técnica para executar os serviços contratados 

Por ocorrência e 
por colaborador* 

3 

8 
Recusar-se ou deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas 

Por ocorrência 4 

9 
Deixar de realizar vistoria técnica presencial ou suporte técnico on site 
quando solicitado, para os casos em que tenha sido verificada tal 
necessidade por parte do fiscal do contrato designado pelo Coren-SP 

Por ocorrência 3 

10 
Deixar de cumprir os prazos ou de prestar suporte técnico e/ou substituição 
de componentes e peças necessárias quando definido Nível de Severidade 
Baixo 

Por ocorrência 2 

11 
Deixar de cumprir os prazos ou de prestar suporte técnico e/ou substituição 
de componentes e peças necessárias quando definido Nível de Severidade 
Médio 

Por ocorrência 3 

12 
Deixar de cumprir os prazos ou de prestar suporte técnico e/ou substituição 
de componentes e peças necessárias quando definido Nível de Severidade 
Alto 

Por ocorrência 4 

13 
Deixar de cumprir os prazos ou de prestar suporte técnico e/ou substituição 
de componentes e peças necessárias quando definido Nível de Severidade 
Crítico 

Por ocorrência 5 

14 
Durante o suporte técnico, substituir componentes ou peças por outras que 
não sejam iguais, originais ou de características equivalentes, salvo 
justificativa técnica plausível ou emergencial aceita pela Contratante 

Por produto 4 

15 
Classificar de maneira incorreta ou reclassificar, sem autorização prévia da 
Contratante, a severidade dos chamados técnicos 

Por chamado 2 

16 Recorrer em infrações anteriores 
Por item e por 

ocorrência* 
** 
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Legenda: (*) Nestes casos, a multa será calculada da seguinte forma: aplicação de um fator quando da ocorrência e, até que a 
situação seja resolvida, um fator por dia. (**) O grau mensurado será aplicado em dobro em relação à infração cometida. 

13.2. As ocorrências listadas no item anterior, serão convertidas em multa conforme a tabela de correspondência 

abaixo:  

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do respectivo contrato em vigor 

2 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do respectivo contrato vigente em vigor 

3 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do respectivo contrato em vigor 

4 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do respectivo contrato em vigor 

5 1,0% (um por cento) sobre o valor do respectivo contrato em vigor 

6 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do respectivo contrato em vigor 

14. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATANTE 

14.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual. 

14.2. Designar os responsáveis para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual. 

14.3. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de serviços. 

14.4. Informar à Contratada os atos ou circunstâncias que poderão interferir direta ou indiretamente nos serviços 

prestados. 

14.5. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços pela Contratada. 

14.6. Avaliar todos os serviços prestados pela Contratada. 

14.7. Fornecer condições e informações necessárias à completa instalação e operacionalização do objeto da 

licitação. 

15. DEVERES ESPECÍFICOS DA EMPRESA 

15.1. Registrar a extensão da garantia juntamente ao fabricante do equipamento, vinculando-a aos números de 

série da solução ofertada. 

15.2. Prestar suporte e manutenção on-site durante o período de 60 (sessenta) meses, a contar do término da 

fase de implantação, para todos os componentes, peças e softwares que integram os equipamentos e a solução 

ofertada como um todo, conforme especificações constantes no Anexo II. 

15.3. Manter, durante todo o período citado no item 15.2, disponibilidade de serviço de atendimento para 

registro de ocorrências e abertura de chamados, bem como disponibilidade de equipe para realização dos serviços 

de suporte e manutenção, em escala de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana. 

15.3.1. Para registro das ocorrências e abertura de chamados, a empresa deverá disponibilizar 

atendimento através de ligação gratuita (0800 ou DDD local) e por sitio na internet, para registro de 

chamados, acompanhamento, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas, incluindo: 

a) Diagnóstico de problemas; 

b) Substituição de componentes de hardware e software, caso necessário, às suas expensas, dentro do 

prazo de garantia; 

c) Atualização dos softwares e firmwares ativos nos equipamentos para qualquer uma das versões lançadas 

pela fabricante para os equipamentos até o final do período de vigência do contrato; 

d) Outras atividades que sejam necessárias ao restabelecimento do equipamento em conformidade com o 
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nível de serviço exigido; 

e) Apresentação de relatório técnico de atendimento ao fiscal ou gestor do contrato, informando 

detalhadamente o serviço executado, quando solicitado. 

15.4. Atuar como facilitador nas questões de conflitos e problemas técnicos. 

15.5. Demonstrar, quando solicitado pela Contratante, a competente comprovação de estarem sendo satisfeitos 

todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, em decorrência de sua condição de 

empregadora. 

15.6. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela Contratante quanto à execução do objeto 

do contrato. 

15.7. Comunicar à Contratante, imediatamente e por escrito, qualquer acidente ou ocorrência relacionada com os 

bens sob sua responsabilidade. 

15.8. Manter a confidencialidade de informações sigilosas ou de uso restrito da Contratante a que tenha acesso 

na execução dos serviços contratados. 

16. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

16.1. A solução de armazenamento de dados do tipo Storage oferece recursos e tecnologias para melhoria do 

nível de proteção e desempenho no acesso às informações. Atualmente o storage principal do Coren-SP armazena 

todos os dados do Conselho (base cadastral e de registro profissional, documentos, arquivos departamentais, 

processos, sistemas internos e externos, portal, servidor de e-mail etc). 

16.2. A depreciação de ativos de TI, segundo a Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada pela Instrução 

Normativa SRF nº 130/1999, é da ordem de 20% ao ano para equipamentos de TI com 5 anos de vida útil. O storage 

atualmente utilizado no Coren-SP foi adquirido e funciona ininterruptamente desde março de 2008, não havendo 

mais a possibilidade de extensão da garantia com suporte técnico pelo fabricante (EOSL). Qualquer incidente na 

solução atual poderá resultar na indisponibilidade dos recursos nele hospedados, comprometendo requisitos de 

segurança, como disponibilidade e confiabilidade, e representando risco severo às atividades finalísticas do 

Conselho. 

16.3. Somada aos requisitos de disponibilidade de dados, a demanda por espaço de armazenamento de dados é o 

outro fator motivador para aquisição de uma nova solução de armazenamento. A demanda por espaço tem 

aumentado continuamente e somente a aquisição de uma nova solução permitirá que esta demanda seja atendida. 

O atual racionamento de espaço de armazenamento tem impedido, inclusive, o lançamento de novos projetos. 

16.4. Ainda, após a aquisição do equipamento, com vistas a manter a robustez e funcionamento da solução com o 

mínimo de incidentes, serviços de garantia estendida e suporte técnico especializado são essenciais: 

16.4.1. O Acordo de Nível de Serviço estabelecido para a garantia on site (item 05) descrita no tópico 13 do 

Anexo II baseou-se nas orientações da norma internacional ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, que trata da 

certificação para Sistemas de Gestão de Segurança de Informação sob o paradigma de que a informação é o 

ativo primordial de uma instituição; 

16.4.2. Sendo a solução storage responsável pelo armazenamento de todas as informações gerenciadas 

pelo Coren-SP, bem como um investimento de infraestrutura de TI de longo prazo, assegurar seu perfeito 

funcionamento mediante garantia on site e suporte técnico com atendimento 24x7, de forma que 

problemas possam ser solucionados imediatamente, é de vital importância para o Conselho. 

17. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 

17.1. Possuir instalado no datacenter do Coren-SP novo equipamento do tipo Storage, com a capacidade de 
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armazenamento especificada, coberto por garantia do fabricante, com suporte ativo, permitindo a sua 

manutenabilidade, com as informações do antigo Storage migrados e a capacitação de colaboradores da TI, de modo 

a permitir a sua correta manipulação seguindo as melhores práticas do mercado e do fabricante. 

17.2. Os resultados obtidos com este objeto incluem: 

17.2.1. Aumento da capacidade de armazenamento que atualmente se encontra em nível crítico mesmo 

para manter a atual demanda de espaço de armazenamento; 

17.2.2. Capacidade de hospedar dados de novos projetos; 

17.2.3. Melhorar a segurança e estabilidade das aplicações e serviços nela hospedados, requisito 

estratégico para continuidade das atividades finalísticas do Conselho em caso de imprevistos danosos à 

infraestrutura de TI. Isso resultará na continuidade do negócio, dada a criticidade deste elemento para a 

estrutura do Coren-SP. 

18. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E PELO RECEBIMENTO 

DEFINITIVO/MENSAL DO OBJETO 

18.1. Coordenação de TI-Infraestrutura da Gerência de Tecnologia da Informação – GTI – telefone (11) 3225-6300, 

ramal 6330, endereço eletrônico ti.contratos@coren-sp.gov.br. 

mailto:ti.contratos@coren-sp.gov.br
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

1. OBJETO 

1.1. Solução de armazenamento do tipo storage, contemplando aquisição de equipamento com instalação e 

configuração, transferência de dados, treinamento da solução e garantia on site com suporte técnico pelo período de 

60 (sessenta) meses. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Dispositivo Flash SSD: Unidade de armazenamento 100% baseada em tecnologia flash (serão aceitos dispositivos 

flash com tecnologia NAND ou superior), independente e substituível em caso de falhas ou avarias, por meio de 

troca física, não disruptiva. 

Hot-Spare: Reserva destinada à substituição imediata de dispositivo de mesmo tipo e capacidade. 

TIER: Classificação de desempenho do armazenamento em diferentes níveis. 

Tierização: Capacidade de mudar os dados mais acessados de discos ou grupos de discos mais lentos para discos ou 

grupos de discos mais rápidos, como por exemplo o SSD que permite uma performance muito superior. 

Volume bruto: Soma dos dispositivos físicos fornecidos. 

Volume líquido: Soma dos dispositivos fornecidos deduzidas, reservas de hot-spare, agrupamento em RAID com 

dupla paridade (mínimo 4+2 e máximo de 12+2 para discos flash), área destinada ao sistema operacional, 

metadados, formatação e demais overheads (demais áreas dedicadas para o completo funcionamento da solução). É 

a capacidade disponível e utilizável para o armazenamento de dados. 

Volume utilizável: Para formar o volume utilizável, os ganhos de capacidade referentes as tecnologias de redução de 

dados, de desduplicação e compressão não serão considerados. Não será considerado como capacidade utilizável os 

ganhos com provisionamento virtual dos volumes (LUNS). 

Provisionamento Thin: No Provisionamento Thin, Thin Provisioning ou Provisionamento Reduzido, o espaço 

informado não é completamente pré-alocado no momento da criação de uma LUN, ao contrário do Provisionamento 

Tradicional (Thick). O armazenamento irá crescer sob demanda, o espaço informado não é necessariamente o espaço 

consumido. Com este provisionamento o espaço não utilizado fica disponível e pode ser alocado para outros 

armazenamentos. 

CLI: Command Line Interface NFS: Network File System 
ECC: Error-Correcting Code NMS: Nível Mínimo de Serviço 
EOL: End of Life NVMe: Non-Volatile Memory Express 
EOSL: End of Service Life OEM: Original Equipment Manufacturer 
FC: Fibre Channel PDU: Power Distribution Unit 
GBIC: Gigabit Interface Converter RAID: Redundant Array of Independent Disks 
GUI: Graphical User Interface SAS: Serial Attached SCSI 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol SFF: Small Form Factor 
HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers SNMP: Simple Network Management Protocol 
iSCSI: Internet Small Computer System Interface SSD: Solid-State Drive ou Solid-State Disk 
LC: Lucent Connector VAAI: vStorage API for Array Integration 
LUN: Logical Unit Number VASA: vStorage APIs for Storage Awareness 
MPIO: Multipath I/O  

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Neste Anexo serão apresentadas as especificações técnicas mínimas dos equipamentos e serviços que 
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integram a solução de armazenamento storage a ser adquirida pelo Coren-SP. 

3.2. Todos os elementos de hardware e software que compõem esta contratação deverão ser entregues 

licenciados e de forma integral e definitiva, de modo que expressões como “dever”, “permitir”, “suportar”, “efetuar”, 

“proporcionar”, “possuir” etc significam que a funcionalidade atestada do objeto é inerente à sua plena operação, 

sem qualquer ônus adicional ao Coren-SP motivado por necessidades de complementos e atualizações adicionais. 

3.3. Todos os equipamentos, peças ou componentes que integram a solução deverão ser novos, sem uso, ainda 

em linha de fabricação e constantes em catálogo do fabricante. Não serão aceitos equipamentos usados, 

remanufaturados, de demonstração ou soluções ad hoc, compostas com o objetivo exclusivo de atender às 

especificações deste Anexo. 

3.4. A solução ofertada não poderá estar na lista de EOL do fabricante nos próximos 24 (vinte e quatro) meses a 

partir da assinatura do contrato, tampouco poderá constar na lista de EOSL do fabricante nos próximos 60 (sessenta) 

meses a partir da assinatura do contrato. 

3.5. Todas as especificações constantes neste Anexo estão detalhadas em seus requisitos mínimos, podendo ser 

entregues com características superiores. Todos os requisitos de compatibilidade devem assegurar a utilização 

versões de softwares e/ou especificadas, inclusive para os itens que forem fornecidos com características superiores. 

3.6. Todos os serviços deverão ser executados de forma completa e integral para a solução de armazenamento a 

ser fornecida, bem como todos os seus elementos adicionais. 

3.7. As fibras óticas e interfaces GBIC utilizadas devem ser ou suportar o tipo Multimodo. A solução fornecida 

deverá adaptar-se perfeitamente ao ambiente computacional do Coren-SP e ser comprovadamente compatível e 

interoperável com seus elementos componentes. 

3.8. A substituição de equipamentos, peças e componentes com defeito deverá ser realizada pela empresa sem a 

interferência da Contratante. O Coren-SP não manterá a guarda de peças de reposição removidas, sendo que todo o 

trâmite para sua devolução deverá ser providenciado pela Contratada.  

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

4. 1° ETAPA: Fornecimento de equipamento tipo Storage All Flash (item 01) 

4.1. Especificações Técnicas 

4.1.1. A solução deverá ser disponibilizada com todos os cabos, conectores, PDUs, tomadas e demais 

elementos necessários, e contar com o perfeito acondicionamento, interligação, comunicação e alimentação 

elétrica de seus componentes no ambiente computacional do Coren-SP, bem como com as últimas versões 

de firmware e software existentes na data de instalação. 

4.1.2. No caso de utilização de produto externo ao equipamento, quando expressamente autorizado nas 

especificações técnicas ou recomendações do fabricante, a Contratada deve fornecer todos os componentes 

necessários ao seu funcionamento e integração, como servidores ou notebooks, licenças de sistema 

operacional, licenças de software, licenças para virtualização, dentre outros. 

4.1.2.1. Será aceito o fornecimento do servidor virtual, compatível com VMware vSphere, para 

instalação no ambiente virtualizado do Coren-SP. 

4.1.3. A solução deverá permitir a utilização de todas as funcionalidades, tecnologias e recursos 

especificados: 

4.1.3.1. De maneira simultânea e nas capacidades totais solicitadas; 

4.1.3.2. De forma integral e definitiva; 
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4.1.3.3. Sem restrições; 

4.1.3.4. Sem necessidade de licenciamentos adicionais; 

4.1.3.5. Sem ônus adicionais. 

4.1.4. O Sistema Operacional da solução deverá ser desenvolvido, mantido e suportado tecnológica e 

comercialmente pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitos Sistemas Operacionais OEM. 

4.1.5. O fornecimento de qualquer equipamento, componente, meio de comunicação, software ou 

firmware suplementares é de responsabilidade da Contratada, sendo todos os licenciamentos necessários 

fornecidos, integralmente e às suas expensas, nas capacidades totais especificadas. 

4.2. Compatibilidade 

4.2.1. A solução ofertada deverá ser compatível com: 

4.2.1.1. Sistemas Operacionais Microsoft Windows Server, versão 2012R2 e superiores, utilizando 

o driver Microsoft MPIO; 

4.2.1.2. Sistemas operacionais Linux, utilizando o driver MPIO nativo; 

4.2.1.3. Plataforma OpenStack, utilizando o driver MPIO nativo; 

4.2.1.4. Softwares VMware ESXi, versão 5.5 e superiores, utilizando a VAAI ou VASA e o driver 

MPIO nativo, permitindo o provisionamento de datastores VMware diretamente a partir de 

interface de gerenciamento Vcenter. 

4.2.2. A solução deverá ocupar, no máximo, 3Us e ser compatível com rack padrão EIA-310D, de 19” com 

dimensões de 2100mm de altura, 600mm de largura e 1000mm de profundidade. 

4.2.3. Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários para a correta fixação do equipamento na 

rack mencionada. Caso o mesmo tenha como requisito a instalação em rack com profundidade acima de 

100cm: 

4.2.3.1. Deverá ser fornecido rack com profundidade que acomode o equipamento e permita, se 

necessário, a instalação de outros equipamentos, inclusive de outros fabricantes; 

4.2.3.2. A empresa deverá efetuar a remoção do rack GCK preservando os elementos existentes, 

tais como cabos óticos, cabos UTP, cabos de energia, DIOs etc. 

4.2.3.3. Qualquer peça, acessório ou serviço adicional decorrente da substituição do rack será 

executado sem ônus adicional à Contratante. 

4.2.4. As gavetas de disco da solução deverão ser SFF, assim como os discos fornecidos. 

4.2.5. A solução não deverá possuir ponto único de falha, de modo que a ocorrência de mau 

funcionamento em qualquer de seus componentes, sejam eles hardware ou software, não acarrete 

interrupção no acesso aos dados armazenados. 

4.2.5.1. Deverá permitir o acesso às LUNs a partir de qualquer uma das portas de front-end de 

modo simultâneo, utilizando-se os drivers MPIO nativos especificados no item 4.2.1; 

4.2.5.2. Deverá permitir o acesso aos file systems a partir de qualquer uma das portas de front-

end, de modo simultâneo. 

4.2.6. A solução deverá permitir acréscimo, manutenção, reparo ou substituição de componentes que 

permitam esses tipos de operações, sejam eles hardware ou software, de maneira transparente, com o 

sistema em operação (online) e sem interrupção no acesso aos dados armazenados, ou seja (não 
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disruptivo). 

4.2.7. Todos os componentes que influenciam na performance e na disponibilidade da solução deverão 

ser igualmente distribuídos entre suas unidades controladoras. 

4.3. Protocolos 

4.3.1. Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos adicionais, os protocolos: 

4.3.1.1. iSCSI e FC; 

4.3.1.2. 802.1q, IEEE 802.3ad e Jumbo Frames; 

4.3.1.3. NFS e SMB, ambos nas versões 2, 3 ou superior. 

4.4. Controladoras e Memória Cache 

4.4.1. Deverá possuir duas controladoras de processamento I/O (entrada/saída) redundantes e que: 

4.4.1.1. Suportem mecanismo de multipath dinâmico;  

4.4.1.2. Operem em modo ativo/ativo, com balanceamento de carga, ou seja, todos os volumes 

deverão ser acessados por todas as controladoras de processamento de I/O que compõem a 

solução; 

4.4.1.3. As controladoras deverão ser conectadas entre si por meio de conexões dedicadas (ou 

rede exclusiva e dedicada para este fim). 

4.4.1.3.1. Todos os componentes necessários para essa conexão deverão estar incluídos, 

não sendo permitido o compartilhamento de recursos da rede de armazenamento de 

dados (SAN) ou da rede ethernet. 

4.4.2. A solução deverá possuir no mínimo 1 processador com no mínimo 6 (seis) núcleos com 1,5GHz 

cada, ou superior, por controladora; 

4.4.3. Deverá possuir no mínimo 32GB de memória cache tipo DRAM DDR3, ou superior, por 

controladora. 

4.4.3.1. Deverá implementar proteção por ECC; 

4.4.3.2. Para composição do cache não poderão ser utilizados discos flash; 

4.4.3.3. Serão aceitos equipamentos que não possuem ou não utilizem memórias do tipo NVRAM, 

desde que protegidos por baterias ou outro método de proteção dos dados mantidos em memória. 

No caso de uso de baterias: 

4.4.3.3.1. Estas devem ser redundantes; 

4.4.3.3.2. Em caso de falha de alimentação elétrica, deverá ser garantida a preservação de 

dados ainda não gravados em mídia de armazenamento pelo período mínimo de 72 

(setenta e duas) horas. 

4.5. Funcionalidades 

4.5.1. A solução deverá possuir reserva de hot-spare global ou por agrupamento/pool de mídias: 

4.5.1.1. Redistribuindo automaticamente os dados nas áreas ou dispositivos reservados para esse 

fim, em caso de falhas; 

4.5.1.2. Implementando a funcionalidade hot-spare com alocação dinâmica e automática no caso 
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de defeito ou remoção de qualquer disco existente, independentemente da gaveta, slot, ou 

localização física no equipamento; 

4.5.1.3. Será aceita funcionalidade similar ao hot-spare mesmo que não exista reserva física de 

uma mídia (disco), onde a capacidade de reserva seja no mínimo igual à das mídias (discos) do 

agrupamento/pool que este recurso estiver designado. 

4.5.2. A solução deverá possuir funcionalidade para replicação assíncrona de unidades lógicas com 

unidades controladoras semelhantes, garantindo a consistência entre os dados replicados. 

4.5.2.1. A funcionalidade será destinada à expansão futura para o Datacenter de contingência. 

Caso essa funcionalidade exija licenciamento adicional, este não precisará ser fornecido, embora o 

seu atendimento precise ser comprovado. 

4.5.3. Possuir no mínimo 02 (duas) fontes de alimentação internas que operem em 100-240 VAC (Volts 

em Corrente Alternada), na frequência de 60 Hz (sessenta), em circuitos elétricos distintos. 

4.5.4. Na gaveta de discos, caso haja necessidade de fornecimento, a solução deverá possuir 2 (duas) 

fontes de alimentação internas independentes tipo hot-swappable, de forma que, em caso de falha de uma 

delas, a solução continue a funcionar sem disrupção no acesso aos dados armazenados. 

4.5.5. A solução deverá permitir a atualização de softwares de forma não disruptiva, mantendo a solução 

disponível e sem perda de desempenho global, durante as operações de atualização. 

4.5.6. A solução deverá possuir recurso de criptografia tipo data at rest, utilizando algoritmo AES-256, 

para os dados armazenados nos dispositivos flash. 

4.5.6.1. Poderão ser utilizados elementos externos ao equipamento para gerenciamento da chave 

de criptografia. 

4.5.7. A solução deverá possuir recurso de provisionamento virtual thin provisioning de LUNs. 

4.5.8. A solução deverá implementar 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. 

4.5.9. A solução deverá realizar snapshots e cópias point-in-time, criando cópias independentes a partir 

dos snapshots e permitindo operações de leitura e escrita nessa cópia, sem que os dados originais sejam 

afetados. 

4.5.10. A solução deverá possuir capacidade de realizar a replicação assíncrona de dados entre 

equipamentos do mesmo fabricante e da mesma família de produto sem limites de distância e sem a 

utilização de recursos de processamento externos ao equipamento. 

4.5.10.1. Independentemente do fabricante e da família, a solução ofertada deverá ser capaz de 

efetuar replicações entre equipamentos instalados no Datacenter do Coren-SP e equipamentos 

instalados em datacenters externos. 

4.5.11. A solução deverá permitir acesso para compartilhamento de arquivos, utilizando os protocolos 

NFSv3 ou superior. 

4.5.12. A solução deverá possuir as funcionalidades dos subitens abaixo: 

4.5.12.1. Monitorar graficamente e armazenar estatísticas da capacidade e do desempenho do 

equipamento; 

4.5.12.2. Possuir mecanismo automático de envio de informações de monitoramento ao 

fabricante por meio do protocolo SSH, HTTPS ou SMTP e/ou VPN (“Virtual Private Network”), para 
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diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos; 

4.5.12.3. Possuir recursos para monitoramento, gerenciamento, administração e operação por 

meio de interface gráfica (GUI) e linha de comando (CLI); 

4.5.12.4. A GUI deve ser baseada em HTML5 e com controle de acesso seguro (HTTPS);  

4.5.12.5. A CLI deve possuir controle de acesso seguro (SSH); 

4.5.12.6. Suportar perfis de acesso para atribuição a usuários nas modalidades “leitura e escrita” e 

“somente leitura”; 

4.5.12.7. Integrar-se, para autenticação, ao Microsoft Active Directory;  

4.5.12.8. Apresentar dashboard com gráficos de desempenho da solução; 

4.5.12.9. Permitir definir áreas de acesso para os usuários, segmentadas em análise de 

performance, determinação de problemas, monitoração do uso e desempenho; 

4.5.12.10. Possuir mecanismo de controle e análise de capacidade, inclusive preditiva, e 

configuração dos parâmetros físicos e lógicos de forma a minimizar o esforço administrativo de 

gerenciamento; 

4.5.13. Possuir mecanismo de envio de notificações de eventos críticos por meio dos protocolos SNMP.  

4.5.13.1. Serão aceitos outros protocolos, desde que atendido o requisito de integração ao Zabbix; 

5. Interfaces de Comunicação 

5.1. Para acesso às unidades lógicas e compartilhamentos, a capacidade de transferência agregada de front-end 

não deverá ser inferior a 40Gbps, em interfaces Ethernet iSCSI, na velocidade mínima individual de no mínimo 

10Gbps. As portas deverão: 

5.1.1. Ser igualmente distribuídas nas controladoras de processamento; 

5.1.2. Estar equipadas com transceivers ópticos (GBICs) SFP+; 

5.1.3. Suportar o conector do tipo LC; 

5.1.4. Acompanhar cabos ópticos suficientes para interligar todos os pontos fornecidos, com no mínimo 5 

(cinco) metros de comprimento; 

5.1.5. Para obter a capacidade agregada não deverá ser considerado o modo full-duplex, ou seja, o 

requisito deverá ser atingido somando-se as velocidades nominais da interface. 

5.2. A solução deverá possuir, por controladora, uma interface Gigabit Ethernet exclusiva para conexões externas 

de gerenciamento; 

6. Volumetria e Armazenamento 

6.1. Os discos integrantes da solução deverão ser discos do tipo flash; 

6.2. A solução deverá possuir suporte para proteção de dados através de RAID que ofereça espelhamento e/ou 

técnicas de striping que utilizem dupla paridade para proteção de dados em discos independentes distribuídos no 

grupo RAID. 

6.2.1. Caso o storage possua capacidade de realizar distribuição striping, será considerada como 

funcionalidade do RAID 0; 

6.3. A solução deverá permitir o agrupamento, num mesmo RAID, de mídias acondicionadas em gavetas de 
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expansão distintas, sem perda de desempenho; 

6.3.1. Será admitido o agrupamento de forma automática pelo sistema. 

6.4. A solução deverá suportar dispositivos flash SLC (Single Level Cell) ou MLC (Multi Level Cell), classificados 

em: 

6.4.1. eMLC; ou 

6.4.2. cMLC; ou 

6.4.3. TLC (Triple Level Cell). 

6.5. A solução deverá suportar deduplicação em linha a nível de bloco com no mínimo uma taxa de 2:1. 

6.5.1. O recurso de deduplicação deverá ser executado em linha, ou seja, na entrada do dado. Não será 

aceito recurso de deduplicação pós gravação do dado. 

6.6. A solução deverá suportar compressão ou compactação de dados; 

6.7. A solução deverá suportar Provisionamento Thin ou Provisionamento Reduzido; 

7. Discos 

7.1. Os discos integrantes da solução deverão apresentar as seguintes características: 

7.1.1. Ser discos do tipo flash: 

7.1.2. Possuir capacidade individual de no mínimo 3TB por disco; 

7.1.2.1. Os discos deverão ser todos iguais e com as mesmas características, incluindo o disco ou 

volume equivalente de spare. 

7.1.3. A quantidade de discos a ser fornecida será de no mínimo 17 (dezessete) discos; 

7.1.4. Volume bruto (considerando o volume do disco de spare) deverá ser de no mínimo 51TB; 

7.1.5. Volume líquido (desconsiderando o volume do disco de spare e considerando agrupamentos de 

oito discos em RAID6) de no mínimo 36TB; 

7.1.5.1. Para a contabilização do volume líquido, deverão ser utilizadas as definições de RAID nas 

informações constantes em “Volume Líquido”, no tópico 2 deste Anexo. 

7.1.6. Serão contabilizados para a volumetria apenas o espaço disponibilizado através da combinação de 

discos. 

8. Atualização de versão dos softwares/firmwares e suporte técnico do fabricante 

8.1. O serviço deverá prover, independentemente de modelo ou política comerciais do fabricante: 

8.1.1. Substituições de hardware ou componente defeituoso; 

8.1.2. Atualizações corretivas e evolutivas de firmware e software; 

8.1.3. Ajustes e configurações conforme recomendações do fabricante; 

8.1.4. Demais procedimentos destinados a recolocar a solução em perfeito estado de funcionamento; 

8.1.5. Fornecimento de informações e esclarecimento de dúvidas sobre administração, configuração, 

otimização, troubleshooting ou utilização. 

8.2. Ademais, a Contratada apresentará a respectiva documentação solicitada no tópico 7.2 do Anexo I. 
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9. 2° ETAPA: Serviço de instalação e configuração da solução de armazenamento (item 02) 

9.1. A solução de armazenamento, bem como todas as suas peças e componentes deverão ser entregues e 

instalados, por técnico certificado pelo fabricante, nas dependências da sede do Coren-SP, conforme tópico 5.2 do 

Anexo I. 

9.2. A solução deverá ser configurada e otimizada segundo as melhores práticas do fabricante em termos de 

desempenho, disponibilidade e segurança. 

9.2.1. Qualquer requisito definido no tópico 5 deste Anexo deverá ser configurado. O detalhamento dos 

requisitos a serem considerados para fins de recebimento definitivo será realizado durante a elaboração de 

relatório técnico a ser entregue pela contratada contendo um descritivo das atividades técnicas necessárias 

e informações pertinentes   para a implantação da solução de storage. 

9.2.2. Todas as configurações e instalações realizadas na solução deverão ser consideradas para 

transferência de conhecimento à equipe do setor de Infraestrutura da Gerência de Tecnologia da 

Informação do Coren-SP, de modo a garantir total interoperabilidade no ambiente computacional. 

9.3. Os empregados da empresa colocados à disposição do Coren-SP, embora sujeitos a normas disciplinares ou 

convencionais da Contratante, não terão com ela qualquer vínculo empregatício. 

9.4. Os técnicos que realizarão as atividades de configuração e instalações necessárias à solução deverão estar 

disponíveis em horário comercial, compreendido entre 08h00 e 20h00 (horário de Brasília) ou em horário passível de 

redefinição junto à Contratante, sempre em dias úteis e mediante agendamento prévio com a Contratante. 

9.4.1. Configurações que exigirem interrupção de serviços em produção deverão ser realizadas em janela 

fora do horário definido no tópico anterior ou aos finais de semana, sem ônus adicional ao Coren-SP. 

9.5. A empresa deverá realizar configurações de acesso remoto que permitam ações de suporte técnico à 

distância em conformidade com as normas de segurança do Coren-SP. Em decorrência deste recurso de acesso às 

configurações da solução, a empresa deverá assinar Termo de Confidencialidade e Sigilo conforme modelo constante 

no Anexo VIII e no tópico 7.2.1 do Anexo I. 

9.6. A empresa deverá configurar integrações com o Active Directory do Coren-SP. 

9.6.1. Indicar as configurações a serem feitas no Active Directory do Coren-SP; 

9.6.2. Efetuar troubleshooting de eventuais erros na integração. 

9.7. A empresa deverá alocar um gerente de projetos, com as certificações PMP ou similar e ITIL Expert que irá 

preparar, acompanhar e corrigir desvios em cronograma de execução das atividades de configuração. Além disso, a 

equipe técnica da Contratada deverá acompanhar e corrigir desvios de acordo com o cronograma de execução das 

atividades de configuração e realizar: 

9.7.1. Exame das práticas operacionais existentes do cliente para avaliar seu desempenho e identificar 

oportunidades para aprimorar a eficiência e a qualidade da entrega dos serviços de armazenamento; 

9.7.2. Avaliação técnica da infraestrutura, preparação cenário para implantação de novas funcionalidades, 

prestar aconselhamento em novas tecnologias; 

9.7.3. Personalização da solução de acordo com os requisitos de desempenho, capacidade e 

gerenciamento de configuração do negócio para efetiva e eficientemente gerenciar o ambiente; 

9.7.4. Provimento avaliação completa do estado atual e faz planos para correção de inconsistências e não 

conformidades; 

9.7.5. Realizadas atividades operacionais como: 
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a) Configuração da área de armazenamento; 

b) Configuração das funcionalidades requeridas nas especificações técnicas; 

c) Configuração de alta disponibilidade do equipamento da solução caso houver viabilidade 

técnica; 

9.7.6. Melhoria e aceleração do sistema; 

9.7.7. Configuração do envio de logs para o concentrador do Coren-SP (Syslog); 

a) Efetuar a integração; 

b) Indica a maneira de efetuar parse dos logs; 

c) Apresentar modelo de normalização dos logs a serem coletados pelo produto em uso no Coren-

SP; 

d) Apresentar documentação indicando o formato dos logs, incluindo os campos e seu conteúdo; 

e) Indicar eventos críticos que devem ser tratados com prioridade. 

9.7.8. Configuração do envio de traps e alertas para o sistema de gerenciamento SNMP do Coren-SP 

(Zabbix);  

a) Efetuar a integração; 

b) Indicar a maneira de efetuar parse; 

c) Informar o formato dos traps, queries SNMP, MIBS e alarmes. 

9.7.9. Elaboração de plano de trabalho em alto nível com recomendações de mudanças na infraestrutura, 

avaliação de compatibilidade, análise de carga e perfis de uso; 

9.8. As atividades deverão seguir o planejamento e o cronograma da execução, salvaguardado o direito do 

Coren-SP de solicitar alterações a qualquer tempo. 

9.9. Ademais, a Contratada apresentará a respectiva documentação solicitada no tópico 7.2 do Anexo I. 

10. 3° ETAPA: Transferência dos dados do antigo storage para o novo equipamento (item 03) 

10.1. Atualmente o ambiente do Coren-SP, bem como todos os serviços e aplicativos utilizados, encontram-se 

virtualizados na plataforma do VMware na versão 5.5. 

10.2. A empresa deverá realizar a transferência de todo o conteúdo atualmente hospedado no storage EMC CX4-

120C para a nova solução de armazenamento. 

10.3. A transferência poderá ser realizada através de ferramenta específica que ofereça visibilidade para ambas as 

soluções de armazenamento. 

10.3.1. Também a critério da empresa, poderá ser utilizado o recurso de movimentação de máquinas 

virtuais e discos virtuais entre datastores presentes na ferramenta de gerenciamento da própria VMWare. 

10.3.1.1. O licenciamento necessário para habilitar o recurso da referida movimentação deverá ser 

fornecido pela empresa por todo o período em que durar o serviço de transferência dos dados; 

10.3.1.2. Será concedido acesso ao console de gerenciamento do VMware (VCenter) para 

configuração e apresentação do novo destino aos servidores que tem hoje apresentadas as LUNs do 

storage atual, mediante criação de usuário e senha específico para esta finalidade. 

10.4. Ademais, a Contratada apresentará a respectiva documentação solicitada no tópico 7.2 do Anexo I. 
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11. Fase de Treinamento da Solução (item 03)  

11.1. A Contratada deverá ministrar treinamento aos funcionários da área de Tecnologia da Informação do Coren-

SP, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, e disponibilizar material didático oficial do fabricante para a linha 

do equipamento e softwares fornecidos. 

11.1.1. A capacitação fornecida deverá constar no catálogo de cursos oficiais do fabricante; 

11.1.2. Deverá ser disponibilizado a todos os participantes, material oficial do fabricante atualizado e de 

primeiro uso, em português ou inglês; 

11.1.3. O treinamento da solução deverá ser disponibilizado para participação de pelo menos 3 (três) 

alunos, colaboradores do Coren-SP. 

11.2. O treinamento da solução deverá ser presencial in company possuir carga horária diária mínima de 06 (seis) 

horas e ser realizado no horário entre 09h00 e 18h00, à critério do Coren-SP, em dias úteis, sempre iniciando na 

segunda-feira, salvo pedido em contrário pelo Coren-SP. 

11.2.1. O treinamento poderá ser ministrado em horário distinto apenas mediante autorização prévia da 

Contratante. 

11.3. O treinamento da solução deverá se iniciar em até 30 dias corridos após encaminhamento de requisição 

formal por parte do Coren-SP, conforme modelo do Anexo IV. 

11.4. A capacitação deverá ser ministrada nas dependências do Coren-SP por profissional certificado pelo 

fabricante do produto ofertado, sendo permitida a realização do treinamento em local diverso, em parte ou no todo, 

apenas mediante autorização prévia da Contratante. 

11.5. O conteúdo do treinamento, a ser ministrado em língua portuguesa, deverá contemplar os seguintes itens: 

11.5.1. Visão geral dos recursos e funcionalidades da solução;  

11.5.2. Tarefas básicas de administração, configuração, monitoramento e manutenção;  

11.5.3. Instalação, configuração e administração do sistema operacional da solução;  

11.5.4. Troubleshooting e resolução de problemas comuns relacionados à solução;  

11.5.5. Todos os procedimentos necessários à instalação física e lógica, bem como as configurações 

técnicas necessárias à completa operação dos produtos;  

11.5.6. Todos os procedimentos de manutenção dos produtos; 

11.5.7. Visão geral e considerações sobre a arquitetura do produto; 

11.5.8. Planejamento de recursos para instalação; 

11.5.9. Planejamento e implementação de projeto de recuperação de desastres utilizando a ferramenta; 

11.5.10. Planejamento de capacidade; 

11.5.11. Análise de riscos; 

11.5.12. Utiliza laboratórios práticos como apoio ao aprendizado;  

11.5.13. Transferência de conhecimento (hands-on e mentoring): deve ser prevista na ementa do curso a 

realização da atividade de hands-on, que utilizará o ambiente de produção do Coren-SP. 

11.5.14. Deve ter foco na implementação e manutenção do ambiente de produção; 

11.6. Ademais, a Contratada apresentará a respectiva documentação solicitada no tópico 7.2 do Anexo I. 
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12. Fase de Teste da Solução 

12.1. A fase de testes da solução compreenderá a verificação, pelos representantes da Contratante, da migração 

dos dados do storage atualmente em operação para a nova solução de armazenamento pretendida e a 

disponibilidade destes dados já armazenados na nova solução, pelo período previsto na 4ª etapa da fase de 

implantação. 

12.2. Ademais, a Contratada apresentará a respectiva documentação solicitada no tópico 7.2 do Anexo I. 

FASE PÓS IMPLANTAÇÃO 

13. Suporte técnico com garantia on-site (item 05) 

13.1. O suporte técnico através de garantia on site deverá estar disponível para abertura de chamados técnicos 

24x7 via sistema Web e atendimento telefônico gratuito (0800 ou DDD local). 

13.2. A empresa deverá disponibilizar ao Coren-SP meios e mecanismos necessários para que os técnicos do 

órgão possam solicitar diretamente ao fabricante a abertura de chamados técnicos. 

13.3. As atividades englobarão a realização de qualquer operação relacionada à administração, instalação e 

configuração da solução de armazenamento ofertada. 

13.4. A empresa deverá sanar todos os vícios e defeitos da solução, realizando vistoria técnica nas dependências 

da Contratante de modo a estudar e implementar as alterações necessárias. 

13.5. Os chamados para agendamento de atividades planejadas, em data futura, deverão ser registrados da 

mesma forma que os demais chamados de atendimento por suporte técnico. 

13.6. A empresa deverá manter o histórico de chamados, atendimentos, ações, providências tomadas e atividades 

realizadas, bem como registros relativos ao NMS alvo e NMS atingido em cada caso, durante toda a vigência 

contratual. 

13.7. Os chamados técnicos serão categorizados conforme os seguintes níveis de severidade: 

NÍVEL GRAU DESCRIÇÃO 

1 Crítico Sistema de armazenamento fora de operação.  

2 Alto 
Funcionalidades principais severamente prejudicadas. Operação prossegue com restrições 

significativas.  

3 Médio 
Perda de funcionalidades não críticas. Operações deficientes de alguns componentes, mas o 

usuário continua a utilizar a solução. 

4 Baixo Questões de caráter geral 

13.8. O nível de severidade dos chamados deverá ser definido pela empresa no momento de sua abertura, sendo 

vedada sua reclassificação de severidade sem autorização prévia do Coren-SP; 

13.8.1. O nível de severidade de um chamado poderá ser reclassificado a critério único e exclusivo do 

Coren-SP, caso haja alteração de criticidade na falha registrada em chamado. Neste caso, haverá nova 

contagem de prazo para resolução, conforme novo grau estabelecido. 

13.9. Os chamados somente poderão ser encerrados após validação da solução apresentada, sendo vedados o 

encerramento ou cancelamento do chamado pela empresa sem prévia autorização do Coren-SP. 
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13.10. Nível Mínimo de Serviço (NMS): 

13.10.1. O atendimento dos chamados técnicos com nível de severidade 1 deverão ser solucionados em até 

6 (seis) horas corridas; 

13.10.2. O atendimento dos chamados técnicos com nível de severidade 2 deverão ser solucionados em até 

24 (vinte e quatro) horas corridas; 

13.10.3. O atendimento dos chamados técnicos com nível de severidade 3 deverão ser solucionados em até 

48 (quarenta e oito) horas comerciais; 

13.10.4. O atendimento dos chamados técnicos com nível de severidade 4 deverão ser solucionados em até 

72 (setenta e duas) horas comerciais; 

13.11. Para fins de cálculo do NMS, a contagem de “horas comerciais” considerará apenas o período compreendido 

entre 08h00 e 20h00, horário de Brasília, em dias úteis. 

13.12. Será admitido atendimento remoto, desde que seja previamente autorizado pelo Coren-SP. 

13.13. Por “início de atendimento” entender-se-á alocação de técnico devidamente qualificado para efetuar 

correção do problema ou troubleshooting preciso, com interlocução telefônica direta com o Coren-SP. 

13.14. A empresa deverá, a critério do Coren-SP, intermediar os pedidos de suporte técnico e coletar as 

informações solicitadas pelo fabricante (logs, configurações, topologias, etc.). 

13.15. Em caso de necessidade de coleta de logs e demais informações que permitam o adequado troubleshooting, 

a empresa deverá fazê-lo remota ou localmente, não devendo esperar que a equipe técnica do Coren-SP se mobilize 

para esta ação. 

13.16. A pedido do Coren-SP, a Contratada deve realizar: 

13.16.1. Download das versões/atualizações de softwares; 

13.16.2. Aplicação das versões/atualizações de softwares, quando aplicável. 

13.17. Os serviços de suporte técnico poderão ser demandados nas seguintes situações: 

13.17.1. Para esclarecimento de dúvidas; 

13.17.2. Implantação de novos recursos ou funcionalidades que venham a ser incorporadas a solução pelo 

fabricante, desde que estejam devidamente disponíveis no licenciamento presente na solução; 

13.17.3. Implantação das melhores práticas de configurações, atualizações e administração que venham a 

ser divulgadas e recomendadas pelo fabricante; 

13.17.4. Atualização de firmwares da solução e suas partes sempre que disponibilizada nova versão pelo 

fabricante; 

13.17.5. Caso tais situações elencadas acima não puderem ser atendidas pelo fabricante, a empresa deverá 

providenciar seu atendimento. 

13.18. Todas as configurações devem ser feitas em consonância com as normas, padronizações e políticas de 

segurança do Coren-SP. 

13.19. Os serviços deverão ser executados por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante dos softwares 

ofertados, ou pelo próprio fabricante, devendo ser realizadas atividades típicas, tais como o rol exemplificativo 

abaixo:  

13.19.1. Correção de erros e defeitos na solução, e quaisquer outras atividades de conservação, devendo ser 
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realizados de acordo com os manuais, boas práticas, normas técnicas específicas para os recursos utilizados; 

13.19.2. Fornecimento de informações e esclarecimento de dúvidas sobre administração, configuração, 

otimização, troubleshooting ou utilização; 

13.19.3. Implementação de novas funcionalidades que estejam disponíveis nos licenciamentos da solução, 

mas que não estavam disponíveis no momento da implantação. 

13.19.4. Atendimento remoto: Emitir e entregar, por meio eletrônico, relatório contendo as informações de 

data e horário de abertura e fechamento do chamado, nome dos responsáveis pelo registro da ocorrência e 

pelo atendimento, número de controle do chamado (protocolo), nível de severidade atribuído, descrição 

sucinta do chamado, NMS alvo e NMS atingido, resumo executivo e eventuais oportunidades de melhoria. 

13.19.5. Atendimento presencial: Emitir e entregar Ordem de Serviço ou relatório de ocorrência onde 

conste, além das informações previstas no tópico 13.19.4, campo para assinatura dos responsáveis técnicos 

da empresa e do Coren-SP (ver modelo disponível no Anexo VI). 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 37/70 

 

ANEXO III – DEMONSTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES (PROVA DE CONCEITO) 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

REF.  
 ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOCUMENTO PÁG. 
COMPROVAÇÃO 

TÉCNICA 

3.3 

Todos os equipamentos, peças ou componentes que integram a 
solução deverão ser novos, sem uso, ainda em linha de fabricação e 
constantes em catálogo do fabricante. Não serão aceitos 
equipamentos usados, remanufaturados, de demonstração ou 
soluções ad hoc, compostas com o objetivo exclusivo de atender às 
especificações deste Anexo. 

   

3.4 

A solução ofertada não poderá estar na lista de EOL do fabricante 
nos próximos 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do 
contrato, tampouco poderá constar na lista de EOSL do fabricante 
nos próximos 60 (sessenta) meses a partir da assinatura do contrato. 

   

3.7 

As fibras óticas e interfaces GBIC utilizadas devem ser ou suportar o 
tipo Multimodo. A solução fornecida deverá adaptar-se 
perfeitamente ao ambiente computacional do Coren-SP e ser 
comprovadamente compatível e interoperável com seus elementos 
componentes. 

   

4.11 

A solução deverá se disponibilizada com todos os cabos, conectores, 
PDUs, tomadas e demais elementos necessários, e contar com o 
perfeito acondicionamento, interligação, comunicação e 
alimentação elétrica de seus componentes no ambiente 
computacional do Coren-SP, bem como com as últimas versões de 
firmware e software existentes na data de instalação. 

   

4.1.2 

No caso de utilização de produto externo ao equipamento, quando 
expressamente autorizado nas especificações técnicas ou 
recomendações do fabricante, a Contratada deve fornecer todos os 
componentes necessários ao seu funcionamento e integração, como 
servidores ou notebooks, licenças de sistema operacional, licenças 
de software, licenças para virtualização, dentre outros. 

   

4.1.2.1 
Será aceito o fornecimento do servidor virtual, compatível com 
VMware vSphere, para instalação no ambiente virtualizado do 
Coren-SP. 

   

4.1.4 
O Sistema Operacional da solução deverá ser desenvolvido, mantido 
e suportado tecnológica e comercialmente pelo fabricante do 
equipamento, não sendo aceitos Sistemas Operacionais OEM. 

   

4.1.5 

O fornecimento de qualquer equipamento, componente, meio de 
comunicação, software ou firmware suplementares é de 
responsabilidade da Contratada, sendo todos os licenciamentos 
necessários fornecidos, integralmente e às suas expensas, nas 
capacidades totais especificadas. 

   

4.2.1.1 
A solução ofertada deverá ser compatível com: Sistemas 
Operacionais Microsoft Windows Server, versão 2012R2 e 
superiores, utilizando o driver Microsoft MPIO; 

   

4.2.1.2 
A solução ofertada deverá ser compatível com: Sistemas 
operacionais Linux, utilizando o driver MPIO nativo; 

   

4.2.1.3 
A solução ofertada deverá ser compatível com: Plataforma 
OpenStack, utilizando o driver MPIO nativo; 

   

4.2.1.4 

A solução ofertada deverá ser compatível com: Softwares VMware 
ESXi, versão 5.5 e superiores, utilizando a VAAI ou VASA e o driver 
MPIO nativo, permitindo o provisionamento de datastores VMware 
diretamente a partir de interface de gerenciamento Vcenter. 

   

4.2.2 
A solução deverá ocupar, no máximo, 3Us e ser compatível com rack 
padrão EIA-310D, de 19” com dimensões de 2100mm de altura, 
600mm de largura e 1000mm de profundidade. 

   

4.2.3 
Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários para a 
correta fixação do equipamento na rack mencionada. 
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REF.  
 ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOCUMENTO PÁG. 
COMPROVAÇÃO 

TÉCNICA 

4.2.4 
As gavetas de disco da solução deverão ser SFF, assim como os 
discos fornecidos. 

   

4.2.5.1 
Deverá permitir o acesso às LUNs a partir de qualquer uma das 
portas de front-end de modo simultâneo, utilizando-se os drivers 
MPIO nativos especificados no item 4.2.1; 

   

4.2.5.2 
Deverá permitir o acesso aos file systems a partir de qualquer uma 
das portas de front-end, de modo simultâneo. 

   

4.2.6 

A solução deverá permitir acréscimo, manutenção, reparo ou 
substituição de componentes que permitam esses tipos de 
operações, sejam eles hardware ou software, de maneira 
transparente, com o sistema em operação (online) e sem 
interrupção no acesso aos dados armazenados, ou seja (não 
disruptivo). 

   

4.2.7 

Todos os componentes que influenciam na performance e na 
disponibilidade da solução (discos, processadores, memória, 
interfaces ethernet) deverão ser igualmente distribuídos entre suas 
unidades controladoras. 

   

4.3.1.1 
Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos 
adicionais, os protocolos: iSCSI e FC; 

   

4.3.1.2 
Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos 
adicionais, os protocolos: 802.1q, IEEE 802.3ad e Jumbo Frames; 

   

4.3.1.3 
Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos 
adicionais, os protocolos: NFS e SMB, ambos nas versões 2, 3 ou 
superior. 

   

4.4.1 
Deverá possuir duas controladoras de processamento de I/O 
(entrada/saída) totalmente redundantes e que: 

   

4.4.1.1 Suportem mecanismo de multipath dinâmico;     

4.4.1.2 
Operem em modo ativo/ativo, com balanceamento de carga, ou 
seja, todos os volumes deverão ser acessados por todas as 
controladoras de processamento de I/O que compõem a solução; 

   

4.4.1.3 
As controladoras deverão ser conectadas entre si por meio de 
conexões dedicadas (ou rede exclusiva e dedicada para este fim). 

   

4.4.1.3.1 

Todos os componentes necessários para a conexão das 
controladoras deverão estar incluídos, não sendo permitido o 
compartilhamento de recursos da rede de armazenamento de dados 
(SAN) ou da rede ethernet. 

   

4.4.2 
A solução deverá possuir no mínimo 1 processador com no mínimo 
6 (seis) núcleos com 1,5GHz cada, ou superior, por controladora; 

   

4.4.3 
Deverá possuir no mínimo 32GB de memória cache tipo DRAM 
DDR3, ou superior, por controladora. 

   

4.4.3.1 Deverá implementar proteção por ECC;    

4.4.3.2 Para composição do cache não poderão ser utilizados discos flash;    

4.4.3.3 
Serão aceitos equipamentos que não possuem ou não utilizem 
memórias do tipo NVRAM, desde que protegidos por baterias ou 
outro método de proteção dos dados mantidos em memória. 

   

4.4.3.3.1 No caso de uso de baterias: Estas devem ser redundantes;    

4.4.3.3.2 

No caso de uso de baterias: Em caso de falha de alimentação 
elétrica, deverá ser garantida a preservação de dados ainda não 
gravados em mídia de armazenamento pelo período mínimo de 72 
(setenta e duas) horas. 

   

4.5.1 
A solução deverá possuir reserva de hot-spare global ou por 
agrupamento/pool de mídias: 

   

4.5.1.1 
Redistribuindo automaticamente os dados nas áreas ou dispositivos 
reservados para esse fim, em caso de falhas; 

   

4.5.1.2 
Implementando a funcionalidade hot-spare com alocação dinâmica 
e automática no caso de defeito ou remoção de qualquer disco 
existente, independentemente da gaveta, slot, ou localização física 
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REF.  
 ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOCUMENTO PÁG. 
COMPROVAÇÃO 

TÉCNICA 
no equipamento; 

4.5.1.3 

Será aceita funcionalidade similar ao hot-spare mesmo que não 
exista reserva física de uma mídia (disco), onde a capacidade de 
reserva seja no mínimo igual à das mídias (discos) do 
agrupamento/pool que este recurso estiver designado. 

   

4.5.2 
A solução deverá possui funcionalidade para replicação assíncrona 
de unidades lógicas com unidades controladoras semelhantes, 
garantindo a consistência entre os dados replicados. 

   

4.5.2.1 

A funcionalidade será destinada à expansão futura para o 
Datacenter de contingência. Caso essa funcionalidade exija 
licenciamento adicional, este não precisará ser fornecido, embora o 
seu atendimento precise ser comprovado. 

   

4.5.3 
Possuir no mínimo 02 (duas) fontes de alimentação internas que 
operem em 100-240 VAC (Volts em Corrente Alternada), na 
frequência de 60 Hz (sessenta), em circuitos elétricos distintos.  

   

4.5.4 

Na gaveta de discos, caso haja necessidade de fornecimento, a 
solução deverá possuir 2 (duas) fontes de alimentação internas 
independentes tipo hot-swappable, de forma que, em caso de falha 
de uma delas, a solução continue a funcionar sem disrupção no 
acesso aos dados armazenados. 

   

4.5.5 
A solução deverá permitir a atualização de softwares de forma não 
disruptiva, mantendo a solução disponível e sem perda de 
desempenho global, durante as operações de atualização. 

   

4.5.6 
A solução deverá possuir recurso de criptografia tipo data at rest, 
utilizando algoritmo AES-256, para os dados armazenados nos 
dispositivos flash. 

   

4.5.6.1 
Poderão ser utilizados elementos externos ao equipamento para 
gerenciamento da chave de criptografia. 

   

4.5.7 
A solução deverá possuir recurso de provisionamento virtual thin 
provisioning de LUNs. 

   

4.5.8 

A solução deverá implementar 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. 

   

4.5.9 

A solução deverá realizar snapshots e cópias point-in-time, criando 
cópias independentes a partir dos snapshots e permitindo 
operações de leitura e escrita nessa cópia, sem que os dados 
originais sejam afetados. 

   

4.5.10 

A solução deverá possuir capacidade de realizar a replicação 
assíncrona de dados entre equipamentos do mesmo fabricante e da 
mesma família de produto sem limites de distância e sem a 
utilização de recursos de processamento externos ao equipamento. 

   

4.5.10.1 

Independentemente do fabricante e da família, a solução ofertada 
deverá ser capaz de efetuar replicações entre equipamentos 
instalados no Datacenter do Coren-SP e equipamentos instalados 
em datacenters externos. 

   

4.5.11 
A solução deverá permitir acesso para compartilhamento de 
arquivos, utilizando os protocolos NFSv3 ou superior. 

   

4.5.12 A solução deverá possuir as funcionalidades dos subitens abaixo:    

4.5.12.1 
Monitorar graficamente e armazenar estatísticas da capacidade e do 
desempenho do equipamento; 

   

4.5.12.2 

Possuir mecanismo automático de envio de informações de 
monitoramento ao fabricante por meio do protocolo SSH, HTTPS ou 
SMTP e/ou VPN (“Virtual Private Network”), para diagnóstico 
remoto em caso de erros/defeitos; 

   

4.5.12.3 
Possuir recursos para monitoramento, gerenciamento, 
administração e operação por meio de interface gráfica (GUI) e linha 
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de comando (CLI); 

4.5.12.4 
A GUI deve ser baseada em HTML5 e com controle de acesso seguro 
(HTTPS);  

   

4.5.12.5 A CLI deve possuir controle de acesso seguro (SSH);    

4.5.12.6 
Suportar perfis de acesso para atribuição a usuários nas 
modalidades “leitura e escrita” e “somente leitura”; 

   

4.5.12.7 Integrar-se, para autenticação, ao Microsoft Active Directory;     

4.5.12.8 Apresentar dashboard com gráficos de desempenho da solução;    

4.5.12.9 
Permitir definir áreas de acesso para os usuários, segmentadas em 
análise de performance, determinação de problemas, monitoração 
do uso e desempenho; 

   

4.5.12.10 
Possuir mecanismo de controle e análise de capacidade, inclusive 
preditiva, e configuração dos parâmetros físicos e lógicos de forma a 
minimizar o esforço administrativo de gerenciamento; 

   

4.5.13 
Possui mecanismo de envio de notificações de eventos críticos por 
meio dos protocolos SNMP.  

   

4.5.13.1 
Serão aceitos outros protocolos, desde que atendido o requisito de 
integração ao Zabbix; 

   

5.1 

Para acesso às unidades lógicas e compartilhamentos, a capacidade 
de transferência agregada de front-end não deverá ser inferior a 
40Gbps, em interfaces Ethernet iSCSI, na velocidade mínima 
individual de no mínimo 10Gbps. As portas deverão: 

   

5.1.1 Ser igualmente distribuídas nas controladoras de processamento;    

5.1.2 Estar equipadas com transceivers ópticos (GBICs) SFP+;    

5.1.3 Suportar o conector do tipo LC;    

5.1.4 
Acompanhar cabos ópticos suficientes para interligar todos os 
pontos fornecidos, com no mínimo 5 (cinco) metros de 
comprimento; 

   

5.1.5 
Para obter a capacidade agregada não deverá ser considerado o 
modo full-duplex, ou seja, o requisito deverá ser atingido somando-
se as velocidades nominais da interface. 

   

5.2 
A solução deverá possuir, por controladora, uma interface Gigabit 
Ethernet exclusiva para conexões externas de gerenciamento; 

   

6.1 Os discos integrantes da solução deverão ser discos do tipo flash;    

6.2 

A solução deverá possuir suporte para proteção de dados através de 
RAID que ofereça espelhamento e/ou técnicas de striping que 
utilizem dupla paridade para proteção de dados em discos 
independentes distribuídos no grupo RAID. 

   

6.2.1 
Caso o storage possua capacidade de realizar distribuição striping, 
será considerada como funcionalidade do RAID 0; 

   

6.3 
A solução deverá permitir o agrupamento, num mesmo RAID, de 
mídias acondicionadas em gavetas de expansão distintas, sem perda 
de desempenho; 

   

6.3.1 Será admitido o agrupamento de forma automática pelo sistema.    

6.4 
A solução deverá suportar dispositivos flash SLC (Single Level Cell) ou 
MLC (Multi Level Cell), classificados em: 

   

6.4.1 eMLC; ou    

6.4.2 cMLC; ou    

6.4.3 TLC (Triple Level Cell).    

6.5 
A solução deverá suportar deduplicação em linha a nível de bloco 
com no mínimo uma taxa de 2:1. 

   

6.5.1 
O recurso de deduplicação deverá ser executado em linha, ou seja, 
na entrada do dado. Não será aceito recurso de deduplicação pós 
gravação do dado. 

   

6.6 A solução deverá suportar compressão ou compactação de dados;    

6.7 
A solução deverá suportar Provisionamento Thin ou 
Provisionamento Reduzido; 
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7.1 
Os discos integrantes da solução deverão apresentar as seguintes 
características: 

   

7.1.1 Ser discos do tipo flash:    

7.1.2 Possuir capacidade individual de no mínimo 3TB por disco;    

7.1.2.1 
Os discos deverão ser todos iguais e com as mesmas características, 
incluindo o disco ou volume equivalente de spare. 

   

7.1.3 
A quantidade de discos a ser fornecida será de no mínimo 17 
(dezessete) discos; 

   

7.1.4 
Volume bruto (considerando o volume do disco de spare) deverá ser 
de no mínimo 51TB; 

   

7.1.5 
Volume líquido (desconsiderando o volume do disco de spare e 
considerando agrupamentos de oito discos em RAID6) de no mínimo 
36TB, conforme orientação constante no item 2 do anexo II; 

   

7.1.6 
Serão contabilizados para a volumetria apenas o espaço 
disponibilizado através da combinação de discos. 
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ANEXO IV – SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
SÃO PAULO 

SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO 

Contrato nº XX/XXXX 

OST-AAAA-XXX /   / 

1. Descrição geral dos serviços (incluindo as ementas e carga horária) 

 

 

 

 

2. Prazo para execução 

Data de apresentação da 

documentação 
Data de início Data de término 

/   / /   / /  / 

3. Custos 

Treinamento Valor (R$) Total (R$) 

   

Total  

4. Participantes 

Nome E-mail Telefone 

   

   

   

5. Anexos 

Documento Identificação 

  

  

  

  

São partes integrantes da Ordem de Serviço, o edital do Pregão Eletrônico nº nn/aaaa e o Contrato nº nn/aaaa, 
bem como cronograma de execução dos serviços e demais documentos em anexo. 

 
 
 
 

____________________________ 
Responsável Técnico I 

Nome da Empresa  

____________________________ 
Responsável Técnico II 

Coren-SP 

__________________________  
Fiscal do contrato 

Coren-SP 
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ANEXO V – AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO DA SOLUÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
SÃO PAULO 

AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

Contrato nº XX/XXXX 

TR-OST-AAAA-XXX 

1. Descrição geral do serviço (incluindo as ementas e carga horária) 

 

 

 

 

2. Treinamentos realizados 

Item Descrição do serviço/produto Data de Conclusão Qtde. Horas 

1.    

2.    

Total  

3. Avaliação da qualidade do treinamento oferecido pela Contratada 

 

 

 

 

4. Participantes 

Nome Cargo/Função E-mail Telefone 

 
Responsável técnico 

Coren-SP 
  

 
Fiscal de Contrato 

Coren-SP 
  

5. Anexos 

Documento Identificação 

  

  

 
 
São Paulo, ___ de ___________ de 20__. 
 
 
 
 

____________________________ 
Responsável Técnico I 

Nome da Empresa  

____________________________ 
Responsável Técnico II 

Coren-SP 

__________________________  
Fiscal do contrato 

Coren-SP 
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ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
SÃO PAULO 

ORDEM DE SERVIÇO 

Contrato nº XX/XXXX 

OS-AAAA-XXX /   / 

1. Descrição geral dos serviços/produtos 

 

2. Prazo para execução 

Data de início Data de término Número de dias úteis 

/  / /  /  

3. Serviços/produtos exigidos 

Item Descrição do serviço/produto Data de Conclusão Qtd. Horas 

1.  /  /  

2.  /  /  

Total  

4. Serviços/produtos não exigidos 

Item Descrição do serviço/produto 

1.  

2.  

5. Avaliação da qualidade dos serviços/produtos 

 

6. Custos 

Perfil Total (R$) 

  

  

Total  

7. Participantes 

Nome Papel E-mail Telefone 

 Responsável técnico da empresa   

 Responsável técnico Coren-SP   

8. Anexos 

Documento Identificação 

 Cronograma (Documento obrigatório) 

  

São partes integrantes da Ordem de Serviço, o edital do Pregão Eletrônico nº nn/aaaa e o Contrato nº nn/aaaa, 
bem como cronograma de execução dos serviços e demais documentos em anexo. 

 
____________________________ 

Responsável Técnico I 
Nome da Empresa  

____________________________ 
Responsável Técnico II 

Gerência de TI Coren-SP 

__________________________  
Fiscal titular do contrato 

Coren-SP 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 
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ANEXO VII – TERMO DE RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
SÃO PAULO 

TERMO DE RECEBIMENTO 

Contrato nº XX/XXXX 

TR-OS-AAAA-XXX /   / 

1. Descrição geral dos serviços/produtos 

 

2. Serviços/produtos entregues 

Item Descrição do serviço/produto 
Data de 

Conclusão 
Qtde. Horas 

3.    

4.    

5.    

Total  

3. Avaliação da qualidade dos serviços/produtos de acordo com os critérios estabelecidos na OS 

 

4. Valores a pagar (Cf. homologado) 

Perfil Valor total (R$) 

  

  

Total  

5. Participantes 

Nome Papel E-mail Telefone 

 
Responsável técnico 

Coren-SP 
  

 
Fiscal de Contrato 

Coren-SP 
  

6. Anexos 

Documento Identificação 

  

  

 

 
São Paulo, ___ de ___________ de 20__. 
 
 
 

____________________________ 
Responsável Técnico I 

Nome da Empresa  

____________________________ 
Responsável Técnico II 

Coren-SP 

__________________________  
Fiscal do contrato 

Coren-SP 
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ANEXO VIII - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DO PRESTADOR 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017 

O senhor(a) [NOME DA PESSOA], pessoa física com residência em [ENDEREÇO DA PESSOA], inscrita no CPF 
com o n.º [N.º DO CPF], [E-MAIL], empregada pela empresa [NOME DA EMPRESA], [ENDEREÇO DA EMPRESA], 
[SITE/E-MAIL DA EMPRESA], doravante denominado simplesmente signatário, por tomar conhecimento de 
informações sobre o ambiente computacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, aceita 
as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.  

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações 
restritas de propriedade exclusiva do Coren-SP reveladas ao signatário em função da prestação dos serviços 
objeto [MENCIONAR ATIVIDADE ou NÚMERO DO CONTRATO].  

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo 
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, 
desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, 
programas de computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, 
projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou 
distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e informações mercadológicas, 
invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.  

3. O signatário compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e 
expressa do Coren-SP, das informações restritas reveladas.  

4. O signatário compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista [no contrato de prestação de serviços 
ao Coren-SP/plano de trabalho], as informações restritas reveladas.  

5. O signatário deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio. 

6. O signatário obriga-se a informar imediatamente ao Coren-SP qualquer violação das regras de sigilo 
estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, 
independentemente da existência de dolo. 

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do 
Coren-SP, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o Coren-SP e o signatário sem 
qualquer ônus para o Coren-SP. Nesse caso, o signatário, estará sujeito, por ação ou omissão, além das 
eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos 
pelo Coren-SP, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as 
quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.  

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às 
informações restritas do Coren-SP.  

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o signatário assina o 
presente termo através de seus representantes legais.  

 

São Paulo, ___ de ___________ de 20__. 

 

 

___________________________________                                              _________________________________ 

Nome:                       Nome:  



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 
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ANEXO IX - ATESTADO DE VISTORIA 

Pregão Eletrônico nº 19/2019– Processo Administrativo nº 1763/2017 

 

 

ATESTAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 19/2019, que a empresa (razão social), com inscrição 

no CNPJ/MF sob o nº (informar nº), com sede no endereço (informar endereço completo, com bairro e CEP), neste 

ato representada pelo Sr. (nome do responsável pela realização da vistoria), portador do documento (informar o 

tipo de documento apresentado) nº (informar nº do documento apresentado), vistoriou, nesta data, o local e tomou 

conhecimento in loco das instalações e condições para a perfeita precificação do objeto do Processo Administrativo 

em referência. 

(Informar cidade da emissão do Atestado), ____ de ____________________ de 201X. 

Representante do Coren-SP: 

 

(carimbo e assinatura) 

 
Representante da empresa: 

 

(assinatura) 

 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 – Processo Administrativo nº 1763/2017 

 

 

A empresa _______________________________________, com inscrição no CNPJ _________________, 

sede no endereço _______________________________________, telefone ______________, representada neste 

ato por seu representante legal _______________________________________, declara que: 

Optou por não realizar a vistoria ao local de execução dos serviços, que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto da licitação e assume total responsabilidade por este 

fato. 

Se compromete ainda a prestar fielmente os serviços nos termos do edital e seus anexos e está ciente de 

que não serão aceitas em hipótese alguma a alteração, inclusão, renegociação ou reajuste dos preços ofertados na 

Licitação baseados em alegações de desconhecimento do local e/ou do serviço. 

 

 

São Paulo, ____ de ____________________ de 201X 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
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PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 
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ANEXO XI – MODELO DE PROPOSTA 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 – Processo Administrativo nº 1763/2017 

 
Razão Social e CNPJ: ________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
Telefone Fixo: ________________________ Telefone Celular:_______________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Validade da Proposta para os itens 1 a 4: _______________ (mínimo de 60 dias, contados da data de sua emissão, 
podendo ser maior caso a Licitante assim ofereça). 

Validade da Proposta para o item 5: _______________ condicionada à assinatura do contrato específico para a 
garantia on-site que somente ocorrerá após o recebimento definitivo dos itens de 1 a 4. 

Solução de armazenamento do tipo storage, contemplando aquisição de equipamento com instalação e 
configuração, transferência de dados, treinamento da solução e garantia on site com suporte técnico pelo período de 
60 (sessenta) meses. 

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

AÇÕES PRAZOS VALOR  

1ª Etapa 
(Item 01) 

Entrega do equipamento, disponibilizado com 
sistema operacional próprio do fabricante, 
compatível com rack padrão EIA-310D de 19” e 
atualizado com as últimas versões disponíveis dos 
respectivos softwares e/ou firmwares existentes.  

Até 60 (sessenta) dias 
corridos a partir do início 

da vigência contratual 
 

2ª Etapa 
(Item 02) 

Serviço de instalação e configuração da nova 
Solução de Armazenamento por técnico certificado 
pelo fabricante. 

Até 5 (cinco) dias corridos  
a partir do término da 1ª 

Etapa 
 

3ª Etapa 
(Item 03) 

Transferência de dados do antigo Storage (modelo 
EMC CX4-120C) para a nova Solução de 
Armazenamento ofertada, incluindo-se a entrega de 
relatório técnico ao final do serviço referente a esta 
etapa. 

Até 15 (quinze) dias 
corridos a partir do 
término da 2ª Etapa 

 

Fase de 
Treinamento da 

Solução 
(Item 04) 

Capacitação presencial in company de 3 (três) 
funcionários de TI do Coren-SP, com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas, fornecimento de 
material didático e certificado de conclusão. A fase 
de treinamento ocorrerá dentro dos primeiros 80 
dias corridos a partir da vigência contratual. 

Até 30 (trinta) dias 
corridos após solicitação 
emitida pelo Coren-SP, 
concomitante à 1°, 2° e 

3° etapas 

 

FASE PÓS-
IMPLANTAÇÃO 

AÇÕES PRAZOS VALOR  

Garantia 
on site 

(Item 05) 

Disponibilização de serviço de suporte técnico e 
operacional com possibilidade de abertura de 
chamados técnicos 24x7 e atendimento on site, 
conforme Acordo de Nível de Serviço, por 60 
(sessenta) meses. 

A partir do término da 4ª 
Etapa 

 

VALOR TOTAL  

 

Local e Data 

 

__________________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
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VISTO: __________________ 
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ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 – Processo Administrativo nº 1763/2017 - Contrato nº XX/201X 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, denominado Coren-SP, Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

Paulo-SP – CEP 01331-000, neste ato representado por sua Presidente, Renata Andrea Pietro Pereira Viana. 

CONTRATADA – [Razão Social] , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  _________/____-__, 

com sede à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - CEP _____-___ - telefone(s) (__) 

____-____ - e-mail(s) ___________________, neste ato representada por seu  [papel na empresa], [nome 

completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº _______________ SSP/_____ e inscrito no 

CPF sob nº _______/____-___, residente à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - 

CEP _____-___. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições: 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de solução de armazenamento do tipo storage, 

contemplando aquisição de equipamento com instalação e configuração, transferência de dados e treinamento da 

solução. 

2. DO VALOR CONTRATUAL 

2.1. Ficam ajustados os seguintes valores:  

FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

AÇÕES VALOR  

1ª Etapa 
(Item 01) 

Entrega do equipamento, disponibilizado com sistema operacional 
próprio do fabricante, compatível com rack padrão EIA-310D de 19” e 
atualizado com as últimas versões disponíveis dos respectivos softwares 
e/ou firmwares existentes.  

 

2ª Etapa 
(Item 02) 

Serviço de instalação e configuração da nova Solução de 
Armazenamento por técnico certificado pelo fabricante. 

 

3ª Etapa 
(Item 03) 

Transferência de dados do antigo Storage (modelo EMC CX4-120C) para a 
nova Solução de Armazenamento ofertada, incluindo-se a entrega de 
relatório técnico ao final do serviço referente a esta etapa. 

 

Fase de 
Treinamento 
da Solução 
(Item 04) 

Capacitação presencial in company de 3 (três) funcionários de TI do 
Coren-SP, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, fornecimento de 
material didático e certificado de conclusão. A fase de treinamento 
ocorrerá dentro dos primeiros 80 dias corridos a partir da vigência 
contratual. 

 

VALOR TOTAL  

2.2. Os valores acima estão em conformidade com a proposta apresentada pela Contratada na sessão da 

Licitação, vinculada ao presente Instrumento. 

2.3. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com a prestação do 

objeto da contratação, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, tributos e todas as despesas diretas e 

indiretas. 

2.4. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante o período de vigência do presente Contrato. 

 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 51/70 

 

3. DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO 

3.1. Conforme interesse do Coren-SP, o valor inicial da contratação poderá ser acrescido ou suprimido até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

3.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, nos limites legalmente estabelecidos. 

3.3. As supressões que ultrapassarem o percentual legalmente admitido, somente serão admitidas através do 

acordo entre as partes. 

4. DA DESPESA 

4.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato serão atendidas através dos Elementos de Despesa:  

4.1.1. 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática (itens 01, 02 e 03); 

4.1.2. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal (item 04). 

5. DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO  

5.1. O presente contrato tem vigência de 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o período de ___/___/_____ 

à ___/___/_____. 

5.1.1. Por se tratar de contrato de Escopo, finalizada a prestação dos serviços, cessa-se o presente 

contrato, independentemente do prazo ajustado. 

5.1.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VI do §1º, art. 57, da Lei nº 8.666/1993, 

o prazo do presente ajuste poderá ser prorrogado pelo período necessário à total entrega do objeto, desde 

que devidamente justificado por escrito e autorizado pela autoridade competente, observado o limite do 

inciso II do art. 57 do mesmo dispositivo legal. 

5.2. Caso a prorrogação ultrapasse o período de 12 (doze) meses a partir do início da vigência contratual, terá a 

Contratada direito ao reajuste sobre o valor correspondente às parcelas ainda não executadas, com base na data de 

apresentação da proposta ou do último reajuste, conforme variação do Índice Geral de Preços do Mercado, medido 

pela Fundação Getúlio Vargas – IGPM/FGV, ou índice setorial, se houver, podendo o IGPM ser substituído por outro 

equivalente em caso de extinção. 

5.2.1. Para o cálculo do primeiro reajuste será utilizada a variação do índice do período compreendido 

entre o mês da data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista para o reajustamento; 

5.2.2. Para os reajustes subsequentes será utilizada a variação do índice no período compreendido entre 

o mês da data de concessão do último reajuste do Contrato e o índice do mês anterior à data prevista para 

o reajustamento.  

5.3. Ocorrerá a preclusão lógica do direito ao reajuste caso não o pleiteie na ocasião da prorrogação contratual. 

5.4. Em todos os casos de reajustamento será observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e as 

condições mais vantajosas para a Administração. 

5.5. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V do Capítulo III da Lei nº 

8.666/1993. 

6. DO SIGILO 

6.1. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal e eventuais subcontratadas guardem absoluto sigilo 

sobre os dados, informações e documentos fornecidos pelo Coren-SP, vedada a reprodução de ditas informações e 

documentos. 
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6.2. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela 

Contratada na execução dos serviços serão de exclusiva propriedade do Coren-SP, não podendo a Contratada utilizá-

los para quaisquer fins, divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e expressamente autorizado 

pelo Coren-SP. 

7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

7.1. Será exigida garantia on site pelo período de 60 meses, conforme Nível Mínimo de Serviço e especificações 

estabelecidas no Anexo II do edital. 

7.2. Subsidiariamente, quando cabível, será exigida garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), podendo, inclusive, a Contratada oferecer garantia adicional. 

A Contratada deverá, ainda, responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos/serviços, de acordo 

com o mesmo dispositivo legal. 

7.2.1. A garantia não se exaure com o fim da vigência contratual, devendo ser observados os prazos 

fixados acima. 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL  

8.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a Contratada prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, conforme o disposto no art. 56 § 1°, da Lei n° 

8.666/1993, que poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

8.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

8.1.2. Fiança bancária; 

8.1.3. Seguro-garantia. 

8.2. O prazo para prestação da garantia é de no máximo 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Contratante, a partir do recebimento pela Contratada da sua via assinada do Contrato. 

8.2.1. A inobservância do prazo fixado acima acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos 

por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);  

8.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 

II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. A garantia prestada deverá vigorar por até 90 (noventa) dias após o término da vigência deste Contrato, 

conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN/MPDG nº 05/2017. 

8.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentará garantia 

complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do respectivo Termo de Aditamento ou do 

Apostilamento. 

8.5. A Garantia Contratual prestada assegura o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigações contraídas 

através do Instrumento Editalício e do presente Ajuste, como segue:  

8.5.1. Ressarcir o Coren-SP de quaisquer prejuízos decorrentes de eventual rescisão unilateral; 

8.5.2. Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 

descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais; 

8.5.3. Cobrir perdas e danos causados ao Coren-SP; 

8.5.4. Ressarcir valores pertinentes à condenação pela Justiça do Trabalho, por responsabilidade solidária 
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como segunda reclamada e/ou cobrir valores de depósitos judiciais. 

8.6. Ressalvados os casos previstos no subitem anterior, a Garantia Contratual somente será liberada mediante 

a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, 

caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 

será utilizada para o cumprimento dessas verbas, observada a legislação que rege a matéria, nos termos da alínea 

“j”, item 3.1, do Anexo VII-F, da IN/MPDG nº 05/2017. 

9. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

9.1. A contratada deverá apresentar as documentações conforme item 7.2 do Anexo I – Termo de Referência do 

Edital. 

9.2. Deverá ainda, manter toda documentação acima relacionada atualizada e apresentar suas atualizações ao 

Gestor Contratual ou ao Fiscal do Contrato, conforme o caso, quando lhe for solicitado e/ou por ocasião da 

prorrogação contratual, se houver. 

9.3. A não apresentação ou irregularidade de qualquer um dos itens relacionados nas cláusulas anteriores 

caracterizará descumprimento de obrigação acessória e poderá ensejar na aplicação de sanções contratuais. 

10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ACESSÓRIA 

10.1. Em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto a Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato: 

10.1.1. Nota fiscal contendo, em seu corpo, a descrição detalhada dos itens e serviços executados, o 

número da nota de empenho, o número do processo licitatório e o número da conta bancária para depósito 

do pagamento; indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que 

serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo com 

a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto contratado no tocante à sua 

natureza (prestação de serviços e/ou comercialização). 

10.1.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade______________ do Coren-SP, 

CNPJ_____________________________,Cadastro Municipal nº ________.  

10.1.1.2. No campo email das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 

contabilidade@coren-sp.gov.br. 

10.1.1.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do objeto 

contratado. 

10.1.1.4. A Contratada deverá obedecer aos ditames estabelecidos pela Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil – IN/RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações que dispõe 

sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

10.1.2. Comprovação de regularidade fiscal através de certidões negativas ou certidões positivas com 

efeitos de negativas válidas relativas: 

10.1.2.1. Às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

10.1.2.2. Ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

10.1.2.3. Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

10.1.2.4. Às Fazendas Estadual e/ou Municipal; 

10.1.2.5. Aos Débitos Trabalhistas. 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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10.2. No caso de prestação de serviços em que haja o emprego de materiais fabricados por outra empresa, a 

Contratada deverá entregar as cópias das respectivas notas fiscais juntamente com o certificado de garantia dos 

produtos quando da conclusão do objeto. 

10.3. A não apresentação ou irregularidade de qualquer um dos itens relacionados nas cláusulas anteriores 

caracterizará descumprimento de obrigação acessória e poderá ensejar na aplicação de sanções contratuais. 

11. DOS PRAZOS, DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

11.1. O objeto será entregue nos prazos e condições estipulados no item 5 do anexo I - Termo de Referência do 

edital. 

11.2. Nos casos lá descritos que ensejarem a substituição do objeto, a notificação à contratada poderá ser 

realizada por meios eletrônicos, a critério do Coren-SP, sendo que os prazos serão contados a partir da notificação. 

11.3. Após a substituição ou conserto do objeto, permanecendo irregularidades quanto à especificação, falha ou 

vício, a Administração poderá rejeitá-los no todo ou em parte, determinando sua substituição ou complementação, 

ou ainda rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

11.4. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, à Contratante é 

reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer sua mais 

ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados. 

12. DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO 

12.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido após o término da 

4ª ETAPA (Conforme disposto no item 5.6 do Anexo I – Termo de Referência): 

12.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega da nota fiscal e documento indicado no item7.2.6 do Anexo I – 

Termo de Referência do Edital, que deverá ocorrer até o sétimo dia útil após o término da 4ª ETAPA; 

12.1.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação 

se o objeto atende às especificações do Edital e seus Anexos; e da conformidade da documentação (nota 

fiscal, relatórios, regularidades fiscais e demais documentos de apresentação obrigatória); 

12.1.3. Expirado o prazo supramencionado e não ocorrendo a conformidade, o documento fiscal deverá 

ser cancelado, devendo ser reemitido apenas quando da regularização. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo pelo Fiscal do Contrato, preferencialmente mediante depósito na conta bancária informada na nota fiscal. 

13.2. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente executado. 

13.3. O Coren-SP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal 

estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou em desconformidade com a legislação tributária vigente e, 

ainda, se for constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às especificações do Edital e 

seus anexos. 

13.3.1. Não ocorrendo o pagamento, a Contratada não terá o direito à compensação financeira ou 

alteração de preços. 

13.4. Na hipótese da nota fiscal apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação 

que deve acompanhá-la, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para 

pagamento, de acordo com o relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, ressalvado o direito da Contratada de 
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reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que a Contratante terá 

reiniciado o prazo para efetuar nova análise e o respectivo pagamento, a partir do recebimento. 

13.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 

13.6. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, 

conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na nota fiscal, em obediência 

aos ditames estabelecidos pela IN/RFB nº 1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos 

pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

13.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren-SP serão calculados por meio 

da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos, demais dispositivos legais e das contidas no 

Edital e seus Anexos, a Contratante se obriga a: 

14.1.1. Permitir o acesso dos colaboradores da Contratada às dependências do Coren-SP para realização 

dos serviços. 

14.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada. 

14.1.3. Exercer a fiscalização da execução do objeto por pessoas especialmente designadas. 

14.1.4. Indicar, formalmente, o Gestor Contratual e os Fiscais do Contrato para acompanhamento da 

execução contratual. 

14.1.5. Solicitar a retificação dos serviços e substituição dos itens prestados inadequadamente, que 

apresentarem defeitos ou problemas de funcionamento, ou que não atenderem às especificações do objeto 

constantes no Edital e em seus Anexos. 

14.1.6. Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como inadequadas para a 

prestação dos serviços. 

14.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas deste Instrumento Contratual e os termos de sua proposta. 

14.1.8. Registrar, em sistema próprio, os prazos de atendimento e todas as demais ocorrências 

relacionadas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

14.1.9. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos objetos entregues, prestados nos prazos e 

condições estabelecidos. 
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Caberá à Contratada, a partir da assinatura deste Instrumento, o cumprimento das obrigações a seguir, 

além das constantes no Edital e em seus Anexos: 

15.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do 

Coren-SP; 

15.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Coren-SP, ou ainda 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelo Coren-SP. 

15.1.3. Ressarcir a Contratante quando a Contratada, através de seus colaboradores, durante a execução 

contratual, provocar danos ao patrimônio do Coren-SP por imperícia, imprudência e/ou má fé. 

15.1.4. Ressarcir a Contratante por quaisquer prejuízos ou despesas oriundas da execução inadequada do 

objeto. 

15.1.5. Comunicar ao Coren-SP qualquer anormalidade que constatar e prestar os esclarecimentos que 

forem solicitados. 

15.1.6. Manter, durante o período de contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

15.1.7. Designar, por escrito, no ato da assinatura do Contrato, preposto(s) que tenha(m) poderes para 

resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste objeto. 

15.1.8. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, nome, endereço, telefone e e-mail do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações. 

15.1.9. Respeitar as Normas Brasileiras – NBRs publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, quando couber. 

15.1.10. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual e municipal. 

15.1.11. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos no objeto contratual e 

apresentar suas comprovações e atualizações, quando cabível. 

15.1.12. Quando couber, comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação 

a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão 

contratual e multa. 

15.2. A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

15.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes 

desta contratação. 

15.2.2. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus colaboradores não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

Coren-SP. 

15.2.3. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando forem vítimas os seus colaboradores durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas 

dependências do Coren-SP. 

15.2.4. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 
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15.2.5. Custos da mão de obra, dos materiais, equipamentos e uniformes quando necessários à prestação 

dos serviços, inclusive na hipótese de haver necessidade de reposição ou substituição. 

15.2.6. Todas as despesas decorrentes de deslocamentos de profissionais para a prestação dos serviços. 

15.3. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a: 

15.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, inclusive técnica e administrativamente, 

não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 

oriundos desta contratação. 

15.3.2. Entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos. 

15.3.3. Providenciar o transporte interno e externo, o acondicionamento, a entrega e o descarregamento 

dos materiais e ferramentas necessários à execução do objeto nos locais de indicados neste Instrumento. 

15.3.4. Acondicionar devidamente os equipamentos, de forma a não danificá-los durante as operações de 

transporte, carga, descarga e manuseio. 

15.3.5. Executar os trabalhos de forma a proporcionar os melhores resultados, cabendo à Contratada 

otimizar a gestão de recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e a 

satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. 

15.3.6. Utilizar pessoal devidamente treinado e qualificado para a fiel execução contratual. 

15.3.7. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime desta contratação sem 

interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença médica, falta ao 

serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente. 

15.3.8. Assegurar que todo colaborador da Contratada que cometer falta disciplinar não será mantido nas 

dependências do Coren-SP. 

15.3.9. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto às substituições de trabalhador não 

qualificado ou entendido como inadequado para a prestação dos serviços. 

15.3.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

colaborador que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a execução do objeto. 

15.3.11. Instruir seus colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como 

as orientações de prevenção de incêndio nas dependências do Coren-SP. 

15.3.12. Manter os colaboradores devidamente identificados durante a execução do objeto, principalmente 

quando esta exigir permanência nas dependências do Coren-SP.  

15.3.13. Manter seu pessoal portando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários. 

15.3.14. Verificar previamente a disponibilidade, com o Fiscal do Contrato, caso a Contratada necessitar de 

vagas para estacionamento dentro do Coren-SP durante a execução do objeto. 

15.3.15. Utilizar equipamentos elétricos dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede 

elétrica das instalações do Coren-SP. 

15.3.16. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da administração. 

15.3.17. Executar o objeto contratado com o sigilo necessário. 
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15.4. São expressamente vedadas à Contratada: 

15.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-SP para a execução deste 

Contrato. 

15.4.2. A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia autorização do Coren-SP. 

15.4.3. A subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial do objeto contratado, salvo 

mediante autorização expressa do Coren-SP, apenas para execução parcial. 

15.5. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-SP, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão 

pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Coren-

SP. 

16. DAS SANÇÕES 

16.1. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, criminal e das demais cominações legais, estando sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da contratação, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 a Contratada que:  

16.1.1. Deixar de entregar documentação exigida; 

16.1.2. Apresentar documentação falsa; 

16.1.3. Não mantiver a proposta; 

16.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.5. Falhar na execução do contrato; 

16.1.6. Fraudar na execução do contrato; 

16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.8. Fizer declaração falsa; 

16.1.9. Cometer fraude fiscal.  

16.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.666/1993. 

16.3. Poderão ser consideradas fraudulentas, na execução da contratação, as condutas (mas não se limitando a 

essas): 

16.3.1. Elevar arbitrariamente os preços; 

16.3.2. Vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada ou prestar, como certo 

e perfeito, serviço fora das especificações acordadas; 

16.3.3. Entregar um equipamento por outro ou prestar um serviço por outro; 

16.3.4. Alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

16.3.5. Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do instrumento 

contratual. 
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16.4. Para a Contratada que cometer as condutas dos itens 16.1.4 e 16.1.5, será aplicada multa nas seguintes 

condições: 

16.4.1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

16.4.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, a partir do 

décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

16.4.2.1. A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida e a multa correspondente, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do ajuste; 

16.4.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

16.4.4. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato, exceto a prevista nos 

casos de inexecução total. 

16.4.5. Serão considerados como atraso os descumprimentos dos prazos de entrega, de substituição de 

equipamento, refazimento de serviços ou de quaisquer relativos à execução do objeto. 

16.5. Para os casos em que a Contratada deixar de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais não 

tipificadas nas alíneas anteriores – aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, por 

ocorrência. 

16.6. Quando não for possível auferir o descumprimento contratual pelas alíneas anteriores, serão utilizadas as 

Tabelas do item 13 do anexo I Termo de Referência do edital. 

16.7. Para as demais condutas e, em quaisquer casos descritos nas cláusulas anteriores, a multa máxima a ser 

aplicada será de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

16.8. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, 

através de boleto bancário a ser enviado à Contratada.  

16.8.1. A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber pelos serviços prestados. 

16.8.2. Não sendo essa importância suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 

Garantia Contratual, quando houver. 

16.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido, a Contratada será inscrita em 

dívida ativa e cobrada judicialmente. 

16.9. Poderão ser aplicadas, ainda, a pena de advertência e declaração de inidoneidade de licitar e contratar com 

a Administração Pública, e as demais sanções descritas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 e nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 isolada ou cumulativamente com a pena de multa.  

16.10. Poderá deixar de ser imputada sanção à Contratada nos casos de comprovação, por ela, da ocorrência de 

força maior impeditiva do cumprimento contratual; de manifestação da unidade requisitante, informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren-SP; ou de acatamento de justificativas, após análise da Contratante, 

em outros casos fortuitos. 

16.11. As sanções apenas serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 

16.11.1. Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará a empresa para 
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que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções. 

16.11.2. A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das sanções, nos termos do 

parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.  

16.11.3. Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu teor, 

proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da sanção ou acatamento da manifestação, mediante 

ciência da Contratada, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento. 

16.12. Das decisões de aplicação de sanção caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados.  

16.12.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver 

sido protocolizada. 

16.13. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

17.1. As Leis nº 8.666/1993, nº 8.078/1990 e nº 10.520/2002, os Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005 e bem 

como os demais postulados que norteiam o Direito Administrativo e, subsidiariamente, no que couber, a Legislação 

Civil, regerão as hipóteses não previstas neste Contrato. 

18. DO FORO 

18.1. As partes elegem de comum acordo, o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 201X. 

 
 
 
_______________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 
Presidente 
 
 
 
 
_______________________________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pregão Eletrônico nº 19/2019 – Processo Administrativo nº 1763/2017 - Contrato nº XX/201X 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, denominado Coren-SP, Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

Paulo-SP – CEP 01331-000, neste ato representado por sua Presidente, Renata Andrea Pietro Pereira Viana. 

CONTRATADA – [Razão Social] , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  _________/____-__, 

com sede à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - CEP _____-___ - telefone(s) (__) 

____-____ - e-mail(s) ___________________, neste ato representada por seu  [papel na empresa], [nome 

completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº _______________ SSP/_____ e inscrito no 

CPF sob nº _______/____-___, residente à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - 

CEP _____-___. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições: 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de garantia on site com suporte técnico para 

solução de armazenamento do tipo storage, conforme descrito no Edital e em seus Anexos, aos quais se vincula o 

presente Ajuste. 

2. DO VALOR CONTRATUAL 

2.1. Ficam ajustados os seguintes valores:  

FASE PÓS 
IMPLANTAÇÃO 

AÇÕES VALOR   

Garantia 
on site 

(Item 05) 

Disponibilização de serviço de suporte técnico e operacional com 
possibilidade de abertura de chamados técnicos 24x7 e atendimento on site, 
conforme Acordo de Nível de Serviço, por 60 (sessenta) meses. 

 

TOTAL  

2.2. O valor acima está em conformidade com a proposta apresentada pela Contratada na sessão da Licitação, 

vinculada ao presente Instrumento. 

2.3. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com a prestação do 

objeto da contratação, tais como: tributos e todas as despesas diretas e indiretas. 

3. DA DESPESA 

3.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato serão atendidas através do Elemento de Despesa nº 

6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática. 

4. DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato tem vigência de 60 (sessenta) meses, conforme fixado no item 6.2 do Anexo I – Termo 

de Referência do Edital, compreendendo o período de _____/_____/________ a _____/_____/________.  

5. DO SIGILO  

5.1. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal e eventuais subcontratadas guardem absoluto sigilo 

sobre os dados, informações e documentos fornecidos pelo Coren-SP, vedada a reprodução de ditas informações e 

documentos. 
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5.2. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela 

Contratada na execução dos serviços serão de exclusiva propriedade do Coren-SP, não podendo a Contratada utilizá-

los para quaisquer fins, divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e expressamente autorizado 

pelo Coren-SP. 

6. ESCOPO DA GARANTIA 

6.1. A garantia da contratação obedecerá ao disposto no item 13 do Anexo II – Especificações Técnicas. 

7. DA GARANTIA CONTRATUAL 

7.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a Contratada prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, conforme o disposto no art. 56 § 1°, da Lei n° 

8.666/1993, que poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

7.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

7.1.2. Fiança bancária; 

7.1.3. Seguro-garantia. 

7.2. O prazo para prestação da garantia é de no máximo 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Contratante, a partir do recebimento pela Contratada da sua via assinada do Contrato. 

7.2.1. A inobservância do prazo fixado acima acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos 

por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

7.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 

II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. A garantia prestada deverá vigorar por até 90 (noventa) dias após o término da vigência deste Contrato, 

conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN/MPDG nº 05/2017. 

7.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentará garantia 

complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do respectivo Termo de Aditamento ou do 

Apostilamento. 

7.5. A Garantia Contratual prestada assegura o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigações contraídas 

através do Instrumento Editalício e do presente Ajuste, como segue:  

7.5.1. Ressarcir o Coren-SP de quaisquer prejuízos decorrentes de eventual rescisão unilateral; 

7.5.2. Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 

descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais; 

7.5.3. Cobrir perdas e danos causados ao Coren-SP; 

7.5.4. Ressarcir valores pertinentes à condenação pela Justiça do Trabalho, por responsabilidade solidária 

como segunda reclamada e/ou cobrir valores de depósitos judiciais. 

7.6. Ressalvados os casos previstos no subitem anterior, a Garantia Contratual somente será liberada mediante 

a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, 

caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 

será utilizada para o cumprimento dessas verbas, observada a legislação que rege a matéria, nos termos da alínea 

“j”, item 3.1, do Anexo VII-F, da IN/MPDG nº 05/2017. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ACESSÓRIA 
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8.1. Após assinatura do presente Ajuste a contratada deverá apresentar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

documentação conforme item 7.2.7.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 

8.2. Em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto a Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato: 

8.2.1. Nota fiscal contendo, em seu corpo, a descrição detalhada dos itens e serviços executados, o 

número da nota de empenho, o número do processo licitatório e o número da conta bancária para depósito 

do pagamento; indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que 

serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo com 

a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto contratado no tocante à sua 

natureza (prestação de serviços e/ou comercialização). 

8.2.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade______________ do Coren-SP, 

CNPJ_____________________________,Cadastro Municipal nº ________. 

8.2.1.2. No campo email das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 

contabilidade@coren-sp.gov.br. 

8.2.1.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do objeto 

contratado. 

8.2.1.4. A Contratada deverá obedecer aos ditames estabelecidos pela Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil – IN/RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações que dispõe 

sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

8.2.2. Comprovação de regularidade fiscal através de certidões negativas ou certidões positivas com 

efeitos de negativas válidas relativas: 

8.2.2.1. Às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

8.2.2.2. Ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

8.2.2.3. Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

8.2.2.4. Às Fazendas Estadual e/ou Municipal; 

8.2.2.5. Aos Débitos Trabalhistas. 

8.3. A não apresentação ou irregularidade de qualquer um dos itens relacionados nas cláusulas anteriores 

caracterizará descumprimento de obrigação acessória e poderá ensejar na aplicação de sanções contratuais. 

9. DOS PRAZOS, DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

9.1. O objeto será entregue nos prazos e condições estipulados no item 5 do Anexo I - Termo de Referência do 

edital. 

10. DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO 

10.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 

10.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega da nota fiscal e demais documentos, que deverá ocorrer até o 

sétimo dia útil após a entrega do objeto; 

10.1.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação 

se o objeto atende às especificações do Edital e seus Anexos; e da conformidade da documentação (nota 

fiscal e demais documentos de apresentação obrigatória); 

10.1.3. Expirado o prazo supramencionado e não ocorrendo a conformidade, o documento fiscal deverá 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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ser cancelado, devendo ser reemitido apenas quando da regularização. 

10.2. O recebimento provisório poderá ser feito por qualquer servidor do Coren-SP e o recebimento definitivo 

apenas pelo Fiscal do Contrato. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo pelo Fiscal do Contrato, preferencialmente mediante depósito na conta bancária informada na nota fiscal. 

11.2. O Coren-SP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal 

estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou em desconformidade com a legislação tributária vigente e, 

ainda, se for constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às especificações do Edital e 

seus anexos. 

11.2.1. Não ocorrendo o pagamento, a Contratada não terá o direito à compensação financeira ou 

alteração de preços. 

11.3. Na hipótese da nota fiscal apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação 

que deve acompanhá-la, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para 

pagamento, de acordo com o relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, ressalvado o direito da Contratada de 

reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que a Contratante terá 

reiniciado o prazo para efetuar nova análise e o respectivo pagamento, a partir do recebimento. 

11.4. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 

11.5. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, 

conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na nota fiscal, em obediência 

aos ditames estabelecidos pela IN/RFB nº 1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos 

pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren-SP serão calculados por meio 

da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso; 

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

I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos, demais dispositivos legais e das contidas no 

Edital e seus Anexos, a Contratante se obriga a: 

12.1.1. Permitir o acesso dos colaboradores da Contratada às dependências do Coren-SP para realização 

dos serviços. 

12.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada. 
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12.1.3. Exercer a fiscalização da execução do objeto por pessoas especialmente designadas. 

12.1.4. Indicar, formalmente, o Gestor Contratual e os Fiscais do Contrato para acompanhamento da 

execução contratual. 

12.1.5. Solicitar a retificação dos serviços prestados inadequadamente, que apresentarem defeitos ou 

problemas de funcionamento, ou que não atenderem às especificações do objeto constantes no Edital e em 

seus Anexos. 

12.1.6. Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como inadequadas para a 

prestação dos serviços. 

12.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas deste Instrumento Contratual e os termos de sua proposta. 

12.1.8. Registrar, em sistema próprio, os prazos de atendimento e todas as demais ocorrências 

relacionadas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

12.1.9. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos objetos entregues, prestados nos prazos e 

condições estabelecidos. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

13.1. Caberá à Contratada, a partir da assinatura deste Instrumento, o cumprimento das obrigações a seguir, 

além das constantes no Edital e em seus Anexos: 

13.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do 

Coren-SP; 

13.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Coren-SP, ou ainda 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelo Coren-SP. 

13.1.3. Ressarcir a Contratante quando a Contratada, através de seus colaboradores, durante a execução 

contratual, provocar danos ao patrimônio do Coren-SP por imperícia, imprudência e/ou má fé. 

13.1.4. Ressarcir a Contratante por quaisquer prejuízos ou despesas oriundas da execução inadequada do 

objeto. 

13.1.5. Comunicar ao Coren-SP qualquer anormalidade que constatar e prestar os esclarecimentos que 

forem solicitados. 

13.1.6. Designar, por escrito, no ato da assinatura do Contrato, preposto(s) que tenha(m) poderes para 

resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste objeto. 

13.1.7. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, nome, endereço, telefone e e-mail do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações. 

13.1.8. Respeitar as Normas Brasileiras – NBRs publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, quando couber. 

13.1.9. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual e municipal. 

13.1.10. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos no objeto contratual e 

apresentar suas comprovações e atualizações, quando cabível. 

13.1.11. Quando couber, comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação 
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a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão 

contratual e multa. 

13.2. A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

13.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes 

desta contratação. 

13.2.2. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus colaboradores não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

Coren-SP. 

13.2.3. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando forem vítimas os seus colaboradores durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas 

dependências do Coren-SP. 

13.2.4. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

13.2.5. Custos da mão de obra, dos materiais, equipamentos e uniformes quando necessários à prestação 

dos serviços, inclusive na hipótese de haver necessidade de reposição ou substituição. 

13.2.6. Todas as despesas decorrentes de deslocamentos de profissionais para a prestação dos serviços. 

13.3. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a: 

13.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, inclusive técnica e administrativamente, 

não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 

oriundos desta contratação. 

13.3.2. Entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos. 

13.3.3. Providenciar o transporte interno e externo, o acondicionamento, a entrega e o descarregamento 

dos materiais e ferramentas necessários à execução do objeto nos locais de indicados neste Instrumento. 

13.3.4. Acondicionar devidamente os equipamentos, de forma a não danificá-los durante as operações de 

transporte, carga, descarga e manuseio. 

13.3.5. Executar os trabalhos de forma a proporcionar os melhores resultados, cabendo à Contratada 

otimizar a gestão de recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e a 

satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. 

13.3.6. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de recursos naturais 

e na redução da poluição ambiental, tais como, racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 

destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de manutenção; entre outras. 

13.3.7. Utilizar pessoal devidamente treinado e qualificado para a fiel execução contratual. 

13.3.8. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime desta contratação sem 

interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença médica, falta ao 

serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente. 

13.3.9. Assegurar que todo colaborador da Contratada que cometer falta disciplinar não será mantido nas 

dependências do Coren-SP. 

13.3.10. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto às substituições de trabalhador não 
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qualificado ou entendido como inadequado para a prestação dos serviços. 

13.3.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

colaborador que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a execução do objeto. 

13.3.12. Instruir seus colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como 

as orientações de prevenção de incêndio nas dependências do Coren-SP. 

13.3.13. Manter os colaboradores devidamente identificados durante a execução do objeto, principalmente 

quando esta exigir permanência nas dependências do Coren-SP.  

13.3.14. Manter seu pessoal portando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários. 

13.3.15. Verificar previamente a disponibilidade, com o Fiscal do Contrato, caso a Contratada necessitar de 

vagas para estacionamento dentro do Coren-SP durante a execução do objeto. 

13.3.16. Utilizar equipamentos elétricos dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede 

elétrica das instalações do Coren-SP. 

13.3.17. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da administração. 

13.3.18. Executar o objeto contratado com o sigilo necessário. 

13.4. São expressamente vedadas à Contratada: 

13.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-SP para a execução deste 

Contrato. 

13.4.2. A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia autorização do Coren-SP. 

13.4.3. A subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial do objeto contratado, salvo 

mediante autorização expressa do Coren-SP, apenas para execução parcial. 

13.5. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-SP, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão 

pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Coren-

SP. 

14. DAS SANÇÕES 

14.1. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, criminal e das demais cominações legais, estando sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da contratação, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 a Contratada que: 

14.1.1. Deixar de entregar documentação exigida; 

14.1.2. Apresentar documentação falsa; 

14.1.3. Não mantiver a proposta; 

14.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.5. Falhar na execução do contrato; 

14.1.6. Fraudar na execução do contrato; 
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14.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.8. Fizer declaração falsa; 

14.1.9. Cometer fraude fiscal.  

14.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.666/1993. 

14.3. Poderão ser consideradas fraudulentas, na execução da contratação, as condutas (mas não se limitando a 

essas): 

14.3.1. Elevar arbitrariamente os preços; 

14.3.2. Apresentar, como verdadeiro ou perfeito, relatório falsificado;  

14.3.3. Prestar, como certo e perfeito, serviço fora das especificações acordadas; 

14.3.4. Prestar um serviço por outro; 

14.3.5. Alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

14.3.6. Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do instrumento 

contratual. 

14.4. Para a Contratada que cometer as condutas dos itens 16.1.4 e 16.1.5, será aplicada multa nas seguintes 

condições: 

14.4.1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

14.4.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, a partir do 

décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.4.2.1. A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida e a multa correspondente, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do ajuste; 

14.4.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

14.4.4. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato, exceto a prevista nos 

casos de inexecução total. 

14.4.5. Serão considerados como atraso os descumprimentos dos prazos de entrega, de refazimento de 

serviços ou de quaisquer relativos à execução do objeto. 

14.5. Para os casos em que a Contratada deixar de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais não 

tipificadas nas alíneas anteriores – aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, por 

ocorrência. 

14.6. Quando não for possível auferir o descumprimento contratual pelas alíneas anteriores, serão utilizadas as 

Tabelas do item 13 do anexo I - Termo de Referência do Edital. 

14.7. Para as demais condutas e, em quaisquer casos descritos nas cláusulas anteriores, a multa máxima a ser 

aplicada será de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 
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14.8. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, 

através de boleto bancário a ser enviado à Contratada.  

14.8.1. A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber pelos serviços prestados. 

14.8.2. Não sendo essa importância suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 

Garantia Contratual, quando houver. 

14.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido, a Contratada será inscrita em 

dívida ativa e cobrada judicialmente. 

14.9. Poderão ser aplicadas, ainda, a pena de advertência e declaração de inidoneidade de licitar e contratar com 

a Administração Pública, e as demais sanções descritas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 e nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 isolada ou cumulativamente com a pena de multa. 

14.10. Poderá deixar de ser imputada sanção à Contratada nos casos de comprovação, por ela, da ocorrência de 

força maior impeditiva do cumprimento contratual; de manifestação da unidade requisitante, informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren-SP; ou de acatamento de justificativas, após análise da Contratante, 

em outros casos fortuitos. 

14.11. As sanções apenas serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 

14.11.1. Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará a empresa para 

que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções. 

14.11.2. A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das sanções, nos termos do 

parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.  

14.11.3. Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu teor, 

proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da sanção ou acatamento da manifestação, mediante 

ciência da Contratada, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento. 

14.12. Das decisões de aplicação de sanção caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados.  

14.12.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver 

sido protocolizada. 

14.13. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1. As Leis nº 8.666/1993, nº 8.078/1990 e nº 10.520/2002, os Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005 bem 

como os demais postulados que norteiam o Direito Administrativo e, subsidiariamente, no que couber, a Legislação 

Civil, regerão as hipóteses não previstas neste Contrato. 

16. DO FORO 

16.1. As partes elegem de comum acordo, o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 
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São Paulo, ____ de ____________ de 201X. 

 

_______________________________________________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

Presidente 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 


