
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210003 – ETICE/DITEC
PROCESSO Nº 10273391/2020

UASG: 943001
NÚMERO COMPRASNET: 415.2021

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE,  por interméio ́o pregoeiro e ́o
membro ́a equipe ́e apoio ́esignáos por ato ́o Governáor ́o Estáo, que ora integra os autos, torna
publico que realizara licitaaco na móalíáe PREGÃ, para REGISTR̃ DE PREC̃, na forma ELETRÔIICA 
1. DO TIPO: Menor PreaoA
2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: ParceláaA
3. DA BASE LEGAL: Lei Féeral nº 10A520, ́e 17 ́e julho 2002, Lei Iomplementar Féeral nº 123, ́e 14 ́e
́ezembro ́e 2006, Lei Iomplementar Estáual nº 65, ́e 3 ́e janeiro ́e 2008, Lei Iomplementar Estáual nº
134, ́e 7 ́e abril ́e 2014, Decretos Estáuais nº 27A624, ́e 22 novembro ́e 2004, nº 32A718, ́e 15 ́e junho
́e 2018, nº 32A824, ́e 11 ́e outubro ́e 2018 e nº 33A326, ́e 29 ́e outubro ́e 2019, e subsíiariamente a Lei
Féeral nºA 8A666, ́e 21 ́e junho ́e 1993 e para as empresas publicas e as sociéáes ́e economia mista a
Lei Féeral nº 13A303, ́e 30 ́e junho ́e 2016, Regulamentos Internos ́e Licitaaões e Iontrataaões e o
́isposto no presente éital e seus anexosA
4. OBJETO: Registro ́e Preaos, visańo futuras e eventuais aquisiaões ́e licenaas e contrataaões ́e serviaos
relacionáos à Plataforma ̃racle,  incluińo  suporte  tecnico e  atualizaaco tecnológica pelo  períóo ́e 12
(́oze)  meses,  a  fim  ́e  viabilizar  a  continuíáe  ́os  serviaos  vinculáos  a  estes  próutos  no  ambiente
computacional ́a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara – ETIIE e ́emais órgcos ́o Governo ́o
Estáo ́o Ieara, que fazem uso ́e serviaos tecnicos especializáos nesta plataforma,  ́e acoŕo com as
especificaaões e quantitativos previstos no Cnexo I - Termo ́e Referência ́este éitalA
5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO

5.1. ̃  éital  esta  ́isponível  gratuitamente  nos  sítios  wwwAportalcomprasAceAgovAbr  e
https://wwwAgovAbr/compras/pt-br/assuntos/consultas-1A
5.2. ̃  certame  sera  realizáo  por  meio  ́o  sistema  Iomprasnet,  no  eńereao  eletrônico
https://wwwAcomprasnetAgovAbr/seguro/loginPortalAasp pelo pregoeiro Robinson ́e Borba e Veloso, telefone:
(85) 3459-6370A

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
6.1. ÎÍIĨ D̃ CĨLHIMÊT̃ DCS PR̃P̃STCS: 17/08/2021A
6.2. DCTC DE CBERTURC DCS PR̃P̃STCS: 27/08/2021, às 08h30minA
6.3. ÎÍIĨ DC SESSÃ DE DISPUTC DE PREC̃S: 27/08/2021, às 08h30minA
6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para tóas as referências ́e tempo utilizáas pelo sistema sera observáo
o horario ́e Brasília – DFA
6.5. ̂a hipótese ́e nco haver expéiente ou ocorreńo qualquer fato superveniente que impeaa a realizaaco
́o certame na ́ata prevista, a sessco sera remarcáa, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar
́a respectiva ́ata, exceto quańo remarcáa automaticamente pelo próprio sistema eletrônicoA

7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
7.1. Ientral ́e Licitaaões - PGE, CvA DrA Jose Martins Rórigues, nº 150, Bairro: Éson Queiroz, Fortaleza -
Ieara, IEP: 60A811-520, ÎPJ nº 06A622A070A0001-68A
7.2. Horario ́e expéiente ́a Ientral ́e Licitaaões: ́as 8h às 12h e ́e 14h às 18hA

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. Cs ́espesas ́ecorrentes ́a Cta ́e Registro ́e Preaos correrco pela fonte ́e recursos ́a ETIIE e ́os
́emais órgcos/entíáes interessáos, a serem informáas quańo ́a lavratura ́o contratoA

9. DA PARTICIPAÇÃO 
9.1. ̃s interessáos em participar ́este certame ́everco estar créenciáos junto ao portal ́e compras ́o
Governo FéeralA
9.1.1. Cs regras para créenciamento estarco ́isponíveis no sítio constante no subitem 5A2A ́este éitalA
9.2. Tratańo-se ́e microempresas, empresas ́e pequeno porte e as cooperativas que se enquárem nos
termos ́o artA  34,  ́a Lei  Féeral n° 11A488/2007, e que nco se encontram em qualquer ́as exclusões
relacionáas  no  §  4º  ́o  artigo  3º  ́a  Lei  Iomplementar  nº  123/2006,  ́everco  ́eclarar  no  Sistema
Iomprasnet para o exercício ́o tratamento jurí́ico simplificáo e ́iferenciáo previsto em LeiA
9.3. C participaaco implica a aceitaaco integral ́os termos ́este éitalA
9.4. É vedada a participação de licitantes nos seguintes casos:
9.4.1. Que estejam em estáo  ́e  insolvência  civil,  sob  processo  ́e  falência,  ́issoluaco,  fusco,  cisco,
incorporaaco e liquíaacoA
9.4.2. Iujo áministráor ou sócio ́etentor ́e mais ́e 5% (cinco por cento) ́o capital social seja ́iretor ou
empregáo ́a ETIIEA
9.4.3. Suspensas temporariamente ́e participar ́e licitaaco e impéías ́e contratar com a ETIIEA
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9.4.4. Declaráas  iníôneas  pela  Ćministraaco  Publica,  enquanto peŕurarem  os
motivos ́eterminantes ́esta cońiacoA
9.4.5. Estrangeiras nco autorizáas a comercializar no paísA
9.4.6. Iujo estatuto ou contrato social, nco inclua no objetivo social ́a empresa, ativíáe compatível com o
objeto ́o certameA
9.4.7. Ionstituí́a por sócio ́e empresa que estiver suspensa, impéía ou ́eclaráa iníôneaA
9.4.8. Iujo áministráor seja sócio ́e empresa suspensa, impéía ou ́eclaráa iníôneaA
9.4.9. Ionstituí́a por  sócio  que tenha sío sócio  ou áministráor  ́e empresa suspensa,  impéía ou
́eclaráa iníônea, no períóo ́os fatos que ́eram ensejo à sanacoA
9.4.10. Iujo áministráor tenha sío sócio ou áministráor ́e empresa suspensa, impéía ou ́eclaráa
iníônea, no períóo ́os fatos que ́eram ensejo à sanacoA
9.4.11. Que tiver, nos seus quáros ́e ́iretoria, pessoa que participou, em razco ́e vínculo ́e mesma
natureza, ́e empresa ́eclaráa iníôneaA
9.4.12. Empregáo ou ́irigente ́a ETIIE, como pessoa físicaA
9.4.13. Sob a forma ́e consórcio, qualquer que seja sua constituiacoA
9.4.14. Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
9.4.14.1. Dirigente  ou  empregáo  ́a  ETIIE,  neste  ultimo  caso  quańo  as  atribuiaões  ́o  empregáo
envolvam a atuaaco na area responsavel pela licitaaco ou contrataacoA
9.4.14.2. Cutoríáe ́o ente publico a que a ETIIE esteja vinculáaA
9.4.15. Iujo proprietario, mesmo na cońiaco ́e sócio, tenha termináo seu prazo ́e gestco ou rompío seu
vínculo com a ETIIEA ha menos ́e 6 (seis) mesesA
9.4.16. Possuam entre  seus  ́irigentes,  gerentes,  sócios,  responsaveis  legais  ou tecnicos,  membros  ́o
conselho tecnico,  fiscal,  consultivo,  ́eliberativo ou áministrativo,  qualquer pessoa que seja membro ́a
Ćministraaco ́a ETIIEA

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
10.1. ̃s péíos ́e esclarecimentos e impugnaaões referentes ao processo licitatório ́everco ser enviáos
ao pregoeiro, ate 3 (três) ́ias uteis anteriores à ́ata fixáa para abertura ́a sessco publica, exclusivamente
por meio eletrônico, no eńereao licitacao@pgeAceAgovAbr, ate as 17:00, no horario oficial ́e Brasília/DFA
Ińicar o nº ́o pregco e o pregoeiro responsavelA
10.1.1. Iabera ao Pregoeiro,  auxiliáo pelos responsaveis pela elaboraaco ́este Éital  e seus anexos,
́ecíir sobre a impugnaaco no prazo ́e ate ́ois ́ias uteis contáos ́a ́ata ́e recebimento ́o péío
́estaA
10.2. ̂co  serco  conhecías  as  impugnaaões  apresentáas  fora  ́o  prazo  legal  e/ou  subscritas  por
representante nco habilitáo legalmenteA
10.3. Cs respostas aos péíos ́e esclarecimentos e impugnaaões serco ́ivulgáas no sistema e vincularco
os participantes e a áministraacoA
10.4. Ccolhía a impugnaaco contra este éital, sera ́esignáa nova ́ata para a realizaaco ́o certame,
exceto se a alteraaco nco afetar a formulaaco ́as propostasA

11. DA HABILITAÇÃO
11.1. C licitante que for cáastráa no Sistema ́e Iáastramento Unificáo ́e Fornecéores – SIICF, ́o
Governo Féeral ou  Iertificáo ́e Registro Iáastral (IRI) emitío pela Secretaria ́o Planejamento e
Gestco (SEPLCG), ́o Estáo ́o Ieara, ficara ́ispensáa ́a apresentaaco ́os ́ocumentos ́e habilitaaco
que constem no SIICF ou IRIA
11.1.1. C Ientral ́e Licitaaões verificara eletronicamente a situaaco cáastral, caso esteja com algum(ns)
́ocumento(s)  vencío(s),  a  licitante  ́evera  apresenta-lo(s)  ́entro  ́o  prazo  ́e  valíáe,  sob  pena  ́e
inabilitaaco, salvo aqueles acessíveis para consultas em  sítios oficiais que póerco ser consultáos pelo
pregoeiroA
11.1.2. Existińo  restriaco  no  cáastro  quanto  ao  ́ocumento  ́e  registro  ou  inscriaco  em  entíáe
profissional competente, este ́evera ser apresentáo em situaaco regular, exceto quańo nco exigío na
qualificaaco tecnicaA
11.1.3. É ́ever ́a licitante atualizar previamente os ́ocumentos constantes no SIICF ou IRI para que
estejam vigentes na ́ata ́a abertura ́a sessco publicaA
11.2. Iomo cońiaco previa ao exame ́a ́ocumentaaco ́e habilitaaco ́a licitante ́etentora ́a proposta
classificáa  em  primeiro  lugar,  o  pregoeiro  verificara  o  eventual  ́escumprimento  ́as  cońiaões  ́e
participaaco, especialmente quanto à existência ́e sanaco que impeaa a participaaco no certame ou a futura
contrataaco, méiante consulta em sites oficiaisA
11.2.1.Ionstatáa a existência ́e sanaco e/ou eventual ́escumprimento ́as cońiaões ́e participaaco, o
pregoeiro reputara a licitante inabilitáaA
11.3. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 
a) Registro Iomercial no caso ́e empresa ińivíualA
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b) Cto  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  ́evíamente registráo,  em  se
tratańo ́e sociéáes comerciais e, no caso ́e sociéáes por aaões, ́ocumentos ́e eleiaco ́e seus
áministráoresA
c) Inscriaco  ́o  ato  constitutivo,  no  caso  ́e  sociéáes  civis,  acompanháa  ́e  prova  ́e  ́iretoria  em
exercícioA
d) Decreto ́e autorizaaco, em se tratańo ́e empresa ou sociéáe estrangeira em funcionamento no país,
e ato ́e registro ou autorizaaco para funcionamento expéío pelo órgco competenteA
e) Iéula ́e íentíáe, em se tratańo ́e pessoa físicaA
11.4. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
a) Prova ́e inscriaco no Iáastro ̂acional ́e Pessoa Jurí́ica (ÎPJ)A
b) Iertificáo  ́e  Regularíáe  ́o  FGTS -  IRF,  perante  o  Fuńo ́e  Garantia  por  Tempo  ́e  Serviao,
atualizáoA
c) Prova ́e regularíáe  para  com as  Fazeńas:  Féeral  (Iertíco  ̂egativa ́e Debitos  Relativos  aos
Tributos  Féerais  e  à  Dívía  Ctiva  ́a  Unico),  Estáual  e  Municipal  ́o  ́omicílio  ou  sée  ́a  licitante,
́evíamente atualizáaA
d) Prova ́e inexistência ́e ́ebitos ináimplíos perante a Justiaa ́o Trabalho, méiante apresentaaco ́e
certíco negativa, nos termos ́o Título VII-C ́a Ionsolíaaco ́as Leis ́o Trabalho, aprováa pelo Decreto-
Lei nº 5A452, ́e 1º ́e maio ́e 1943, e consíerańo o ́isposto no artA 3º ́a Lei nº 12A440, ́e 7 ́e julho ́e
2011A
11.4.1. ̂o caso ́e pessoa física, esta ́evera apresentar o Iáastro ́e Pessoas Físicas (IPF), ficańo
́ispensáa a apresentaaco ́os  ́ocumentos “a” e “b” ́o item 11A4A ́este éitalA
11.4.2. Cs  Microempresas  e  Empresas  ́e  Pequeno  Porte  ́everco  encaminhar  a  ́ocumentaaco  ́e
habilitaaco, aińa que haja alguma restriaco ́e regularíáe fiscal e trabalhista, nos termos ́o artA 43, § 1º
́a LI nº 123, ́e 2006A
11.4.2.1. Haveńo restriaco quanto à regularíáe fiscal  e trabalhista ́a microempresa, ́a empresa ́e
pequeno porte ou ́a cooperativa que se enquáre nos termos ́o artA 34, ́a Lei Féeral nº 11A488/2007,
sera  asseguráo  o  prazo  ́e  5  (cinco)  ́ias  uteis,  contáos a  partir  ́e  ́eclaráa  a  vencéora,  para  a
regularizaaco ́o(s) ́ocumento(s), póeńo tal prazo ser prorrogáo por igual períóo, conforme ́ispõe a Lei
Iomplementar nº 123/2006A
11.4.2.2. C nco comprovaaco ́a regularíáe fiscal e trabalhista, ate o final ́o prazo estabelecío, implicara
na ́ecáência ́o ́ireito, sem prejuízo ́as sanaões cabíveis, seńo facultáo ao pregoeiro convocar as
licitantes remanescentes, por oŕem ́e classificaacoA
11.4.3. Para os estáos e municípios que emitam prova ́e regularíáe fiscal em separáo, as proponentes
́everco apresentar as respectivas certíõesA
11.5. A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em:
a) Iomprovaaco ́e aptíco para o ́esempenho ́e ativíáe pertinente e compatível em características com
o objeto ́a licitaaco, méiante apresentaaco ́e atestáo(s) fornecío(s) por pessoa(s) jurí́ica(s) ́e ́ireito
publico ou priváo, no que ́iz respeito ao:
a.1) Fornecimento,  instalaaco,  ativaaco,  implantaaco/migraaco  ́e  soluaões  ́a  plataforma  ̃racle;
a.2) Fornecimento ́e Infraestrutura (haŕware) e Software ̃racleA
b) Declaraaco que na assinatura ́o contrato, apresentara carta ou ́eclaraaco, emitía pelo Fabricante ́os
Próutos ou seu representante legal no Brasil, informańo que e créenciáa a veńer pelo programa ̃racle
PSC (Public Sector Ć́eńum), ou seja, comercializar próutos e serviaos junto a Ćministraaco Publica
(Governo)A
11.5.1. Sempre que julgar necessario, a ETIIE póera solicitar a apresentaaco ́o original ́os ́ocumentos
apresentáos pela licitante, nco seńo aceitos “protocolos ́e entrega” ou “solicitaaões ́e ́ocumentos” em
substituiaco aos comprovantes exigíos no presente ÉitalA
11.6. A documentação relativa à qualificação econômica financeira, consistirá em:
a) Iertíco negativa ́e falência, recuperaaco júicial ou extrajúicial, expéía pelo ́istribuíor júicial ́a
sée ́a pessoa jurí́icaA
b) ̂a ausência ́a certíco negativa, a licitante em recuperaaco júicial ́evera comprovar o acolhimento
júicial ́o plano ́e recuperaaco júicial nos termos ́o artA 58 ́a Lei nº 11A101/2005A ̂o caso ́a licitante em
recuperaaco extrajúicial ́evera apresentar a homologaaco júicial ́o plano ́e recuperaacoA
11.6.1. ̂o caso ́e pessoa física,  esta ́evera apresentar a Iertíco ̂egativa ́e Execuaco Patrimonial
expéía em ́omicílio, ficańo ́ispensáa a apresentaaco ́os ́ocumentos “a” e “b” ́o subitem 11A6 ́este
éitalA
11.7. C licitante ́evera ́eclarar no sistema Iomprasnet, ́e que nco emprega mco ́e obra que constitua
violaaco ao ́isposto no inciso XXXIII, ́o artA 7º, ́a Ionstituiaco Féeral e na Lei Féeral nº 9A854/1999A

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1.  Cs licitantes encaminharco, ate a ́ata e o horario estabelecíos para abertura ́a sessco publica,
exclusivamente por meio ́o sistema, os ́ocumentos ́e habilitaaco e a proposta com a ́escriaco ́o objeto
ofertáo  e  o  preao,  bem  como  ́eclaraaco  ́e  responsabilíáe  pela  autenticíáe  ́os  ́ocumentos
apresentáos, conforme Cnexo VI – Móelo ́e ́eclaraaco ́e autenticíáe ́a ́ocumentaaco  ́este éitalA
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12.1.1. C ausência ́a ́eclaraaco ́e autenticíáe ́a ́ocumentaaco, nco implicara  o
afastamento iméiato ́a arrematante por consíerar-se falha formal passível ́e saneamento nos termos ́o
subitem 22A2A ́este éitalA
12.2. C proposta ́evera explicitar nos campos “VCL̃R ÛITÁRĨ (R$)” E “VCL̃R T̃TCL (R$)”, os preaos
referentes a cáa item, incluí́os tóos os custos ́iretos e ińiretos, em conformíáe com as especificaaões
́este éitalA ̃ Iampo  “́escriaco ́etalháa ́o objeto ofertáo” ́evera ser preenchíoA
12.2.1. ̂o campo Valor Unitario ́eve ser informáo:
12A2A1A1A ̃ valor ́a contrataaco ́a licenaa para os itens 1 a 17;
12A2A1A2A ̃ valor anual (12 meses) ́o serviao para os itens 18 e 19;
12A2A1A3A ̃ valor aplicavel a uma Uníáe ́e Serviao Tecnico (USTA) para o item 20A
12.2.2. ̃ campo Valor Total representara o resultáo ́a multiplicaaco ́o Valor unitario pela quantíáe ́o
itemA
12.2.3. C proposta ́evera ser anexáa, ́eveńo a ultima folha ser assináa e as ́emais rubricáas pela
licitante ou seu representante legal,  réigía em língua portuguesa em linguagem clara e concisa,  sem
emeńas, rasuras ou entrelinhas, com as especificaaões tecnicas e quantitativos, nos termos ́o Cnexo I-
Termo ́e Referência ́este éitalA
12.2.4. Prazo ́e valíáe nco inferior a 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́a sua emisscoA
12.2.5. Para  efeito  ́e  julgamento  ́as  propostas  eletrônicas,  o  valor  a  ser  informáo  no  sistema
eletrônico, pelas licitantes situáas no Estáo ́o Ieara, sera o valor ́éuzío ́o percentual ́e   7,5% (sete
inteiros e cinco ́ecimos por cento), correspońente à méia ́as ́iferenaas ́e alí  quotas interestáuais ́o
IIMS, nos termos ́o ́isposto no Decreto Estáual nº 27A624/2004A
12.2.5.1. C ́éuaco acima refería nco se aplica ao fornecimento ́e próutos isentos e nco tributáos, e, na
hipótese ́e a alíquota interna ser inferior ao percentual ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento),
́eveńo neste caso, ser aplicáo o percentual correspońente à alíquota cobráaA
12.3. Cs licitantes póerco retirar ou substituir as propostas por eles apresentáas, ate o termino ́o prazo
para recebimentoA
12.4. Somente serco aceitas a realizaaco ́e cotaaões, por fornecéor, que representem 100% (cem por
cento) ́as quantíáes ́emańáasA
12.5. ̂co  sera  estabelecía,  nessa  etapa  ́o  certame,  oŕem  ́e  classificaaco  entre  as  propostas
apresentáas, o que somente ocorrera após a realizaaco ́os procéimentos ́e negociaaco e julgamento ́a
propostaA
12.6. ̃s ́ocumentos que compõem a proposta e a habilitaaco ́a licitante melhor classificáa somente
serco ́isponibilizáos para avaliaaco pelo pregoeiro e para acesso publico após o encerramento ́o envio ́e
lancesA
12.7. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
12.7.1. ̃brigatoriamente, ́a mesma sée, ou seja, se ́a matriz, tóos ́a matriz, se ́e alguma filial, tóos
́a mesma filial, com exceaco ́os ́ocumentos que sco valíos tanto para matriz como para tóas as filiaisA
̃ contrato sera celebráo com a sée que apresentou a ́ocumentaacoA
12.7.2. ̃ ́ocumento obtío atraves ́e sítios oficiais, que esteja cońicionáo à aceitaaco via internet, tera
sua autenticíáe verificáa pelo pregoeiroA
12.7.3. Tóos os ́ocumentos emitíos em língua estrangeira ́everco ser acompanháos ́a tráuaco para
língua portuguesa, efetuáa por tráutor juramentáo, e tambem consularizáos ou registráos no cartório
́e títulos e ́ocumentosA
12.7.3.1. Documentos ́e procéência  estrangeira,  emitíos em língua portuguesa,  tambem ́everco ser
apresentáos consularizáos ou registráos em cartório ́e títulos e ́ocumentosA
12.8. Dentro ́o prazo ́e valíáeA ̂a hipótese ́e o ́ocumento nco constar expressamente o prazo ́e
valíáe, este ́evera ser acompanháo ́e ́eclaraaco ou regulamentaaco ́o órgco emissor que ́isponha
sobre sua valíáeA ̂a ausência ́e tal ́eclaraaco ou regulamentaaco, o ́ocumento sera consíeráo valío
pelo prazo ́e 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́e sua emissco, quańo se tratar ́e ́ocumentos
referentes à habilitaaco fiscal e econômico-financeiraA

13. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS
13.1. Cbertas as propostas, o pregoeiro fara as ́evías verificaaões, avaliańo a aceitabilíáe ́as mesmasA
Iaso ocorra alguma ́esclassificaaco, ́evera ser fuńamentáa e registráa no sistemaA
13.2. ̃s preaos ́everco ser expressos em reais, com ate 2 (́uas) casas ́ecimais em seus valores globaisA
13.3. ̃  sistema  oŕenara  automaticamente  as  propostas  classificáas pelo  pregoeiro  e  somente  estas
participarco ́a etapa ́e lancesA

14. DA ETAPA DE LANCES
14.1. ̃ pregoeiro ́ara início à etapa competitiva no horario previsto no subitem 6A3, quańo, entco, as
licitantes póerco encaminhar lancesA
14.2. Para efeito ́e lances, sera consíeráo o valor unitário do itemA
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14.3. Cberta a etapa competitiva, sera consíeráo como primeiro lance a proposta  inicialA
Em seguía as licitantes póerco encaminhar lances exclusivamente por meio ́o sistema eletrônico, seńo
a licitante iméiatamente informáa ́o seu recebimento e respectivo horario ́e registro e valorA
14.4. Cs licitantes póerco ofertar lances sucessivos, ́eśe que inferiores ao seu ultimo lance registráo no
sistema, aińa que este seja maior que o menor lance ja ofertáo por outra licitanteA
14.4.1. Em caso ́e ́ois ou mais lances ́e igual valor, prevalece aquele que for recebío e registráo em
primeiro lugarA
14.5. Durante a sessco publica ́e ́isputa, as licitantes serco informáas, em tempo real, ́o valor ́o menor
lance registráoA ̃ sistema nco íentificara o autor ́os lances ao pregoeiro nem aos ́emais participantesA
14.6. Sera áotáo para o envio ́e lances o móo ́e ́isputa “aberto e fecháo”, em que as licitantes
apresentarco lances publicos e sucessivos, com lance final e fecháoA
14.7. C etapa ́e lances ́a sessco publica tera ́uraaco inicial ́e quinze minutosA Cpós esse prazo, o sistema
encaminhara aviso ́e fechamento iminente ́os lances, após o que transcorrera o períóo ́e tempo ́e ate
́ez minutos,  aleatoriamente  ́etermináo,  fińo  o  qual  sera  automaticamente  encerráa  a  recepaco ́e
lancesA
14.8. Encerráo o prazo previsto no item 14A7A, o sistema abrira oportuníáe para que a licitante ́a oferta
́e valor mais baixo e os ́as ofertas com preaos ate ́ez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fecháo em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento ́este prazoA
14.8.1. ̂co haveńo pelo menos três ofertas nas cońiaões ́efinías neste éital, póerco as licitantes ́os
melhores lances, na oŕem ́e classificaaco, ate o maximo ́e três, oferecer um lance final e fecháo em ate
cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento ́este prazoA
14.9. Cpós o termino ́os prazos estabelecíos, o sistema oŕenara os lances seguńo a oŕem crescente ́e
valoresA
14.9.1. ̂co haveńo lance final e fecháo classificáo na forma estabelecía, havera o reinício ́a etapa
fecháa, para que as ́emais licitantes, ate o maximo ́e três, na oŕem ́e classificaaco, possam ofertar um
lance final e fecháo em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento ́este prazoA
14.10. Póera o pregoeiro,  auxiliáo pela equipe ́e apoio,  justificáamente,  ámitir  o reinício  ́a etapa
fecháa,  caso  nenhuma  licitante  classificáa  na  etapa  ́e  lance  fecháo  ateńer  às  exigências  ́e
habilitaacoA
14.11. ̂o caso ́e ́esconexco entre o pregoeiro e o sistema no ́ecorrer ́a etapa competitiva, o sistema
póera  permanecer  acessível  à  recepaco  ́os  lances,  retornańo  o  pregoeiro,  quańo  possível,  sem
prejuízos ́os atos realizáosA
14.12. Quańo a ́esconexco ́o sistema eletrônico para o pregoeiro persistir  por tempo superior a ́ez
minutos, a sessco publica sera suspensa e reiniciáa somente após ́ecorrías vinte e quatro horas ́a
comunicaaco ́o fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizáo para ́ivulgaacoA 
14.13. Cpós o encerramento ́os lances, o sistema ́etectara a existência ́e situaaco ́e empate fictoA Em
cumprimento ao que ́etermina a Lei Iomplementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa ́e pequeno
porte e a cooperativa que se enquáre nos termos ́o artA 34, ́a Lei Féeral nº 11A488/2007, e que ofertou
lance ́e ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preao ́a arrematante que nco se enquáre nessa
situaaco ́e empate, sera convocáa automaticamente pelo sistema, na sala ́e ́isputa, para, no prazo ́e 5
(cinco) minutos, utilizańo-se ́o ́ireito ́e preferência, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registráo,
sob pena ́e precluscoA
14.13.1. ̂co haveńo manifestaaco ́a licitante, o sistema verificara a existência ́e outra em situaaco ́e
empate, realizańo o chamáo ́e forma automaticaA ̂co haveńo outra situaaco ́e empate, o sistema
emitira mensagemA
14.14. ̃ sistema informara a proposta ́e menor preao ao encerrar a fase ́e ́isputaA

15. DA LICITANTE ARREMATANTE
15.1. ̃ pregoeiro póera negociar exclusivamente pelo sistema, em campo próprio, a fim ́e obter melhor
preaoA
15.2. Encerráa a etapa ́e envio ́e lances ́a sessco publica, o pregoeiro póera encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentáo o melhor preao, para que seja obtía melhor
proposta, véáa a negociaaco em cońiaões ́iferentes ́as previstas neste ÉitalA
15.3. Definío o valor final ́a proposta, o pregoeiro convocara a arrematante para anexar em campo próprio
́o sistema, no prazo ́e ate 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ́e preaos com os respectivos valores
reáequáos ao ultimo lance ofertáoA
15.3.1. C proposta ́evera ser anexáa em conformíáe com o item 12A2A ́este éitalA
15.4. Encerráa a analise quanto à aceitaaco ́a proposta, o pregoeiro verificara a habilitaaco ́a licitante,
observáo o ́isposto neste ÉitalA
15.5. Haveńo  a  necessíáe  ́e  envio  ́e  ́ocumentos  complementares,  necessarios  à  confirmaaco
́aqueles exigíos neste Éital e ja apresentáos, a licitante sera convocáa a encaminha-los, em formato
́igital, via sistema, no prazo ́e 2 (́uas) horas, sob pena ́e ́esclassificaaco ou inabilitaacoA
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15.6. ̃  ́escumprimento  ́os  prazos  acima  estabelecíos  e  causa  ́e ́esclassificaaco
́a licitante,  seńo convocáa a licitante  subsequente,  e assim sucessivamente,  observáa a oŕem ́e
classificaacoA
15.7. ̂os termos ́o Decreto Estáual nº 27A624/2004, a arrematante situáa no Estáo ́o  Ieara ́evera
apresentar a proposta com o valor acrescío ́o ́iferencial referío no subitem 12A2A3, méiante a utilizaaco
́a seguinte fórmula:
VFP=    VPV_
             0,925
 Onde: 
 VFP  =  Valor Final ́a Proposta, acrescío ́a alíquota ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento)A
 VPV  = Valor ́a Proposta Vencéora após o encerramento ́a ́isputa eletrônica anunciáo pelo sistemaA
0,925 = Fator ́e Reversco correspońente a 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), que   foram
́éuzíos antes ́a ́isputaA
15.8. Cpós a apresentaaco ́a proposta nco cabera ́esistênciaA

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
16.1. Para julgamento ́as propostas sera áotáo o criterio ́e MENOR PREÇO POR GRUPO observáo o
estabelecío no Decreto Estáual nº 27A624/2004 e tóas as cońiaões ́efinías neste éitalA
16.1.1. C ́isputa sera realizáa por grupo, seńo os preaos registráos em Cta, pelo valor unitario ́o itemA
16.1.2. C  proposta  final  para  o  grupo  nco  póera  conter  item  com  valor  superior  ao  estimáo  pela
áministraaco, sob pena ́e ́esclassificaaco, ińepeńente ́o valor total ́o grupoA
16.2.  Se a proposta ́e menor preao  nco  for aceitavel, ou, aińa, se a licitante ́esateńer às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificańo sua compatibilíáe e a habilitaaco
́a participante, na oŕem ́e classificaaco, e assim sucessivamente, ate a apuraaco ́e uma proposta que
ateńa a este éitalA
16.3. C licitante remanescente que esteja enquáráa no percentual estabelecío no artA 44, § 2º, ́a Lei
Iomplementar  nº  123/2006, no ́ia e hora ́esignáos pelo pregoeiro,  sera convocáa para na sala ́e
́isputa, utilizar-se ́o ́ireito ́e preferência, ofertańo no prazo ́e 5 (cinco) minutos, novo lance inferior ao
melhor lance registráo no itemA
16.4. Serão desclassificadas as propostas:
16.4.1. Iontenham vícios insanaveisA
16.4.2. Descumpram especificaaões tecnicas constantes ́o instrumento convocatórioA
16.4.3. Cpresentem preaos manifestamente inexequíveisA
16.4.4. Se encontrem acima ́o oraamento estimáo para a contrataaco após encerráa a negociaaco ́e
menor preaoA
16.4.5. ̂co tenham sua exequibilíáe ́emonstráa, quańo exigío pela ETIIEA
16.4.6. Cpresentem  ́esconformíáe  com outras  exigências  ́o  instrumento  convocatório,  salvo  se  for
possível a acomóaaco a seus termos antes ́a ájúicaaco ́o objeto e sem que se prejúique a atribuiaco
́e tratamento isonômico entre as licitantesA
16.5. C ETIIE póera realizar ́iligências para aferir a exequibilíáe ́as propostas ou exigir ́as licitantes
que ela seja ́emonstráaA
16.6. C ́esclassificaaco sera sempre fuńamentáa e registráa no sistemaA

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1. Qualquer licitante póera manifestar, ́e forma motiváa, a intenaco ́e interpor recurso, em campo
próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 20 minutos ́epois ́a arrematante ser aceita e habilitáa, quańo lhe
sera  concéío  o  prazo  ́e  3  (três)  ́ias  para  apresentaaco  ́as  razões  ́o  recurso  no  sistema  ́o
IomprasnetA Cs ́emais licitantes ficam ́eśe logo convíáas a apresentar contrarrazões ́entro ́e igual
prazo,  que comeaara a contar  a partir  ́o termino ́o prazo ́a recorrente,  seńo-lhes asseguráa vista
iméiata ́os elementos ińispensaveis à ́efesa ́os seus interessesA
17.1.1. Para  abertura  ́a manifestaaco  ́a intenaco ́e recurso,  o  pregoeiro  comunicara a  retomáa ́a
sessco publica  com no mínimo vinte  e  quatro  horas ́e antecéência,  no sítio  eletrônico utilizáo  para
realizaaco ́o certameA
17.2. ̂co serco conhecíos os recursos intempestivos e/ou subscritos por  representante nco habilitáo
legalmente ou nco íentificáo no processo licitatório para respońer pelo proponenteA
17.3. C falta ́e manifestaaco, conforme o subitem 17A1A ́este éital, importara na ́ecáência ́o ́ireito ́e
recursoA
17.4. ̃ acolhimento ́e recurso importara na invalíaaco apenas ́os atos insuscetíveis ́e aproveitamentoA
17.5. C ́ecisco em grau ́e recurso sera ́efinitiva, e ́ela ́ar-se-a conhecimento as licitantes, no eńereao
eletrônico constante no subitem 5A2 ́este éitalA

18. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. ̃ sistema gerara ata circunstanciáa, na qual estarco registráos tóos os atos ́o procéimento e as
ocorrências relevantesA
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18.2. C homologaaco se ́ara na forma ́o inciso IV ́o artA 12 ́o Decreto Estáual  n°
33A326/2019A
18.3. Cpós a homologaaco ́o resultáo ́a licitaaco, os preaos ofertáos pelas licitantes vencéoras ́os
itens, serco registráos na Cta ́e Registro ́e Preaos, elaboráa conforme o anexo III, ́este éitalA
18.3.1. Cs licitantes classificáas em primeiro lugar terco o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, a contar ́a ́ata ́o
recebimento ́a convocaaco, para comparecerem perante o gestor a fim ́e assinarem a Cta ́e Registro ́e
Preaos,  sob  pena ́e  ́ecair  ́o  ́ireito  à  contrataaco,  e  sem prejuízo  ́as  sanaões previstas  no  Éital,
póeńo o prazo ́e comparecimento ser prorrogáo uma vez, por igual períóo, ́eśe que ocorra motivo
justificáo e aceito pela áministraacoA
18.4. C Cta ́e Registro ́e Preaos póera ser assináa por certificaaco ́igitalA
18.5. Homologáa a licitaaco e obéecía a  sequência  ́a classificaaco ́o certame,  as licitantes serco
convocáas,  por meio ́o sistema eletrônico, para no prazo ́e 2 (́ois) ́ias uteis,  se assim ́esejarem,
ajustarem seus preaos ao valor  ́a proposta ́a licitante  mais bem classificáa,  visańo a formaaco ́e
cáastro ́e reservaA
18.5.1. Cs licitantes que áeriram ao cáastro ́e reserva obéecerco ao ́isposto no subitem 18A3A1 ́este
éitalA
18.6. É facultáo à Ćministraaco após a homologaaco ́a licitaaco e ́eśe que, obéecía a oŕem ́e
classificaaco, convocar as licitantes remanescentes para assinarem a ata ́e registro ́e preaos, em igual
prazo e nas mesmas cońiaões propostas pela vencéora, quańo esta nco ateńer a convocaaco, ou no
caso ́a exclusco ́o ́etentor ́e preao registráo, nas hipóteses previstas no artA 25 ́o Decreto Estáual nAº
32A824/2018A
18.6.1. ̃corrío o ́isposto no subitem 18A6A ́este éital, respeitáa a oŕem ́e classificaaco, o pregoeiro
convocara as licitantes ́o cáastro  ́e reserva para comprovar as cońiaões ́e habilitaaco e proposta
compatível  com o  objeto  licitáoA  ̂co  haveńo  cáastro  ́e  reserva  o  pregoeiro  convocara  as  ́emais
remanescentes ́eśe que realizáa a negociaaco nas mesmas cońiaões ́e habilitaaco e proposta ́a
licitante vencéoraA Cpós habilitáa e classificáa a licitante obéecera o ́isposto no subitem 18A3A1 ́este
éitalA
18.7. ̃ prazo ́e valíáe ́a ata ́e registro ́e preaos, computáas as eventuais prorrogaaões, nco póera
ser superior a ́oze meses, contáo a partir ́a ́ata ́a sua publicaacoA
18.8. C licitante vencéora fica obrigáa a apresentar no ato ́a assinatura ́o contrato, o Iertificáo ́e
Registro Iáastral-IRI emitío pela Secretaria ́e Planejamento e Gestco ́o Estáo ́o IearaA

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. C licitante que praticar quaisquer ́as cońutas previstas nos incisos I, II, III, V, VIII, IX e X ́o artA 37, ́o
Decreto Estáual nº 33A326/2019, sem prejuízo ́as sanaões legais nas esferas civil e criminal, estara sujeita
às seguintes penalíáes:
19.1.1. Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o valor ́a propostaA
19.1.2. Impéimento ́e licitar e contratar com a Ćministraaco, seńo, entco, ́escréenciáo no cáastro
́e fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gestco (SEPLCG), ́o Estáo ́o Ieara, pelo prazo ́e ate
5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a puniaco ou ate que seja promovía a
reabilitaaco perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́a multa prevista neste
éital e ́as ́emais cominaaões legaisA
19.2.  C ETIIE ́ara publicíáe ́a sanaco áministrativa para registro no Iáastro ́e Fornecéores ́o
EstáoA
19.3. C licitante recolhera a multa por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a ETIIE, se nco o fizer, sera
cobráa em processo ́e execuacoA

19.4. C multa póera ser aplicáa com outras sanaões seguńo a natureza e a gravíáe ́a falta cometía,
́eśe que observáo o princípio ́a proporcionalíáeA
19.5. ̂enhuma sanaco sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a leiA

20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. C Empresa ́a Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara - ETIIE sera o órgco gestor ́a Cta ́e Registro ́e
Preaos ́e que trata este éitalA
20.2. C Cta ́e Registro ́e Preaos que tem carater  convocatório,  elaboráa conforme o anexo III,  sera
assináa pelo titular ́a Empresa ́a Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara - ETIIE, órgco gestor ́o Registro
́e Preaos ou, por ́elegaaco, por seu substituto legal, e pelos representantes ́e cáa um ́os prestáores
́e serviaos legalmente créenciáos e íentificáosA
20.3. ̃s preaos registráos na Cta ́e Registro ́e Preaos serco aqueles ofertáos nas propostas ́e preaos
́as  licitantes  vencéoras  e  ́as  ́emais  interessáas  em praticar  os  mesmos  valores  e  cońiaões  ́a
vencéora, conforme inciso III ́o artA 11 ́o Decreto nº 32A824/2018A
20.4. C Cta ́e Registro ́e Preaos uma vez lavráa e assináa, nco obriga a Ćministraaco a firmar as
contrataaões  que  ́ela  póerco  ávir,  ficańo-lhe  facultáa  a  utilizaaco  ́e  procéimento  ́e  licitaaco,
respeitáos os ́ispositivos ́a Lei Féeral 13A303/2016, seńo asseguráo ao ́etentor ́o registro ́e preaos
a preferência em iguaĺáe ́e cońiaõesA
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20.5. ̃  participante  ́o  SRP (Sistema ́e  Registro  ́e  Preaos)  quańo necessitar,
efetuara os serviaos junto aos prestáores ́e serviaos ́etentores ́e preaos registráos na Cta ́e Registro
́e Preaos, ́e acoŕo com as especificaaões e quantitativos previstos, ́urante a vigência ́o ́ocumento
supracitáoA
20.6. ̃s fornecéores ́etentores ́e preaos registráos ficarco obrigáos a executar o objeto licitáo ao
participante ́o SRP(Sistema ́e Registro ́e Preaos), nos prazos, locais, quantíáes e, ́emais cońiaões
́efinías no Cnexo I - Termo ́e Referência ́este éitalA
20.7. C Cta ́e Registro ́e Preaos, ́urante sua vigência, póera ser utilizáa por órgco ou entíáe  ́a
Ćministraaco Publica Estáual ou ́e outros entes féerativos, na cońiaco ́e órgco interessáo, méiante
consulta previa à ETIIE, órgco gestor ́o registro ́e preaos, conforme ́isciplina os artigos 19, 20, 21 e 22
́o Decreto Estáual nº 32A824/2018AA
20.8. ̃s  órgcos  interessáos,  quańo  ́esejarem  fazer  uso  ́a  Cta  ́e  Registro  ́e  Preaos,  ́everco
manifestar seu interesse junto à ETIIE, órgco gestor ́o Registro ́e Preaos, o qual ińicara o prestáor ́e
serviao e o preao a ser praticáoA
20.8.1. Cs contrataaões ́ecorrentes ́a utilizaaco ́a Cta ́e Registro ́e Preaos ́e que trata este subitem
nco  póerco  excéer,  por  órgco  Interessáo,  a  cinquenta  por  cento  ́os  quantitativos  ́os  itens  ́o
instrumento convocatório e registráos na ata ́e registro ́e preaosA
20.8.2. ̃  quantitativo  ́ecorrente  ́as  áesões  à  Cta  ́e  Registro  ́e  Preaos  nco  póera  excéer,  na
totalíáe, ao ́obro ́o quantitativo ́e cáa item registráo na ata ́e registro ́e preaos, ińepeńente ́o
numero ́e órgcos interessáos que áeriremA
20.8.3. ̃ órgco interessáo ́evera efetivar a contrataaco solicitáa em ate noventa ́ias, contáos a partir
́a autorizaaco ́a ETIIE, observáo o prazo ́e vigência ́a ataA
20.8.4. C comunicaaco à ETIIE,  órgco gestor  ́o registro  ́e preaos,  acerca ́o cumprimento ́o prazo
previsto no item 20A8A3A sera províenciáa pelo órgco interessáo ate o quinto ́ia util após o serviao ou
contrataacoA
20.8.5. C ETIIE, órgco gestor ́o registro ́e preaos, nco autorizara a áesco à ata ́e registro ́e preaos
para a contrataaco separáa ́e itens ́e objeto ájúicáo por preao global para os quais o fornecéor nco
tenha apresentáo o menor preaoA
20.9. Iabera à ETIIE, órgco gestor ́o Registro ́e Preaos, para utilizaaco ́a Cta por órgcos interessáos
́a  Ćministraaco  Publica,  procéer  a  ińicaaco  ́o  prestáor  ́e  serviao  ́etentor  ́o  preao  registráo,
obéecía a oŕem ́e classificaacoA
20.10. ̃ ́etentor ́e preaos registráos tera seu registro na ata canceláo, nas hipóteses previstas nos
incisos I  a VIII  ́o artigo 25 ́o ́ecreto  32A824/2018 e aińa póera solicitar  o  cancelamento ́o preao
registráo na hipótese ́o paragrafo unico ́esse mesmo artigoA
20.11. ̃s preaos registráos póerco ser revistos a qualquer tempo em ́ecorrência ́a réuaco ́os preaos
praticáos no mercáo ou ́e fato que eleve os custos ́os itens registráos, obéeceńo aos parâmetros
constantes no artA 23, ́o Decreto Estáual nAº 32A824/2018A
20.12. C ETIIE convocara o prestáor para negociar o preao registráo e áequa-lo ao preao ́e mercáo,
sempre  que  verificar  que  o  preao  registráo  esta  acima  ́o  preao  ́e  mercáoA  Iaso  seja  frustráa  a
negociaaco, o prestáor ́e serviao sera liberáo ́o compromisso assumíoA
20.12.1. ̂co haveńo êxito nas negociaaões com os  fornecéores/prestáores ́e serviaos com preaos
registráos, a ETIIE, órgco gestor ́a Cta, póera convocar os ́emais fornecéores/prestáores ́e serviaos
classificáos,  póeńo negociar  os preaos ́e mercáo,  ou cancelar  o item,  ou aińa revogar a Cta ́e
Registro ́e PreaosA
20.13. Serco consíeráos preaos ́e mercáo, os preaos que forem iguais ou inferiores à méia ́aqueles
apuráos pela Ćministraaco para os itens registráosA
20.14. Cs alteraaões ́os preaos registráos, oriuńas ́e revisco ́os mesmos, serco publicáas no Diario
̃ficial ́o Estáo e na pagina oficial ́o Portal Iompras ́a Secretaria ́e Planejamento e Gestco ́o Governo
́o Estáo na internetA
20.15. Cs ́emais cońiaões contratuais se encontram estabelecías no Cnexo IV- Minuta ́o IontratoA
20.16. Cs quantíáes previstas no Cnexo I – Termo ́e Referência ́este éital, sco estimativas maximas
para o períóo ́e valíáe ́a Cta ́e Registro ́e Preaos, reservańo-se a Ćministraaco, atraves ́a ETIIE,
o  ́ireito  ́e  executa-los  no  quantitativo  que  julgar  necessario  ou  mesmo abster-se  ́o  executar  o  item
especificáoA
20.17. DA GARANTIA CONTRATUAL
20.17.1. C criterio ́a contratante póera ser exigía ́a contratáa, no prazo ́e 10 (́ez) ́ias uteis, contáo
́a assinatura ́o instrumento contratual,  comprovante ́e prestaaco ́e garantia ́e 5% (cinco por cento)
sobre o valor ́o contrato, em conformíáe com o ́isposto no artA 70, ́a Lei Féeral nº 13A303/2016 para as
empresas publicas e sociéáes ́e economia mista e nos termos ́o artA 56, ́a Lei Féeral nº 8A666/1993
para os ́emais órgcos/entíáes ́a áministraaco publica, véáa à prestaaco ́e garantia atraves ́e Título
́a Dívía CgrariaA
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20.17.1.1. C inobservância ́o prazo fixáo para apresentaaco ́a garantia acarretara  a
aplicaaco ́a multa prevista na alínea “a” ́a clausula ́ecima quarta ́o contratoA
20.17.1.2. ̃ atraso superior a 25 (vinte e cinco) ́ias autoriza a contratante a promover o bloqueio ́os
pagamentos ́evíos à contratáa, ate o limite ́e 5% (cinco por cento) ́o valor ́o contrato, a título ́e
garantiaA ̂co seńo suficiente o valor retío, a contratante póera promover a rescisco contratualA
20.17.1.2.1. ̃ bloqueio efetuáo nco gera ́ireito a nenhum tipo ́e compensaaco financeira à contratáaA
20.17.1.2.2. C contratáa,  a  qualquer  tempo,  póera  substituir  o  bloqueio  efetuáo  por  quaisquer  ́as
móalíáes ́e garantia previstas em leiA
20.17.2. C garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipuláo no éital,  sera restituí́a e/ou liberáa após o
cumprimento  integral  ́e  tóas  as  obrigaaões  contratuais  e,  quańo  em  ́inheiro,  sera  atualizáa
monetariamente,  conforme ́ispõe o  § 4º,  ́o artA  70,  ́a Lei  Féeral  nº  13A303/2016  para as empresas
publicas e sociéáes ́e economia mista e nos termos ́o e nos termos ́o § 4º, ́o artA 56, ́a Lei Féeral nº
8A666/1993  para  os  ́emais  órgcos/entíáes  ́a  áministraaco  publicaA ̂a  ocorrência  ́e  acrescimo
contratual ́e valor, ́evera ser prestáa garantia proporcional ao valor acrescío, nas mesmas cońiaões
inicialmente estabelecíasA
20.17.3. ̂a garantia ́evera estar expresso prazo ́e valíáe nco inferior a 03 (três) meses após o termino
́a vigência contratualA

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
21.1. Cs licitantes ́evem observar e a contratáa ́eve observar e fazer observar, por seus fornecéores e
subcontratáos,  se  ámitía  subcontrataaco,  o  mais  alto  párco  ́e  etica  ́urante  tóo  o  processo  ́e
licitaaco, ́e contrataaco e ́e execuaco ́o objeto contratualA Para os propósitos ́este item, ́efinem-se as
seguintes praticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou solicitar, ́ireta ou ińiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo ́e influenciar a aaco ́e servíor publico no processo ́e licitaaco ou na execuaco ́e contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificaaco ou omissco ́os fatos, com o objetivo ́e influenciar o processo ́e
licitaaco ou ́e execuaco ́e contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acoŕo entre ́uas ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órgco licitáor, visańo estabelecer preaos em níveis
artificiais e nco-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar ́ano ou ameaaar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou sua
propriéáe,  visańo a influenciar  sua participaaco em um processo licitatório  ou afetar  a  execuaco ́o
contratoA
e) “prática obstrutiva”:
(1) ́estruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeaões ou fazer ́eclaraaões falsas aos representantes
́o organismo financeiro multilateral, com o objetivo ́e impéir materialmente a apuraaco ́e alegaaões ́e
pratica prevista neste subitem;
(2) atos cuja intenaco seja impéir materialmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro multilateral
promover inspeacoA
21.2. ̂a  hipótese  ́e  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo financeiro  multilateral,  méiante
áiantamento ou reembolso, este organismo impora sanaco sobre uma empresa ou pessoa física, para a
outorga ́e contratos financiáos pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento ́a
empresa, ́iretamente ou por meio ́e um agente, em praticas corruptas, fraúulentas, conluiáas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar ́a licitaaco ou ́a execuaco um contrato financiáo pelo organismoA

21.3. Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, a licitante vencéora como cońiaco para a contrataaco,
́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese ́e o contrato vir a ser financiáo, em parte ou integralmente,
por  organismo  financeiro  multilateral,  méiante  áiantamento  ou  reembolso,  permitira  que  o  organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente ińicáas possam inspecionar o local ́e execuaco ́o contrato
e tóos os ́ocumentos e registros relacionáos à licitaaco e à execuaco ́o contratoA
21.4. C contratante, garantía a previa ́efesa, aplicara as sanaões áministrativas pertinentes, previstas na
Lei, se comprovar o envolvimento ́e representante ́a empresa ou ́a pessoa física contratáa em praticas
corruptas,  fraúulentas,  conluiáas ou  coercitivas,  no ́ecorrer  ́a licitaaco  ou na execuaco ́o contrato
financiáo por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo ́as ́emais méías áministrativas, criminais
e cíveisA

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Esta  licitaaco  nco  importa  necessariamente  em  contrataaco,  póeńo  a  autoríáe  competente
revoga-la por razões ́e interesse publico, anula-la por ilegalíáe ́e ofício ou por provocaaco ́e terceiros,
méiante ́ecisco ́evíamente fuńamentáa, sem quaisquer reclamaaões ou ́ireitos à ińenizaaco ou
reembolsoA
22.2. É facultáa ao pregoeiro ou à autoríáe competente, em qualquer fase ́a licitaaco, a promoaco ́e
́iligência ́estináa a esclarecer ou a complementar a instruaco ́o processo licitatório, véáa a inclusco
posterior  ́e  ́ocumentos  que  ́everiam  constar  originariamente  na  proposta  e  na  ́ocumentaaco  ́e
habilitaacoA
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22.3. ̃ ́escumprimento ́e prazos estabelecíos neste éital e/ou pelo pregoeiro ou o nco
ateńimento às solicitaaões ensejara DESILCSSIFIICCÃ ou ÎCBILITCCÃA
22.4. Tóa a ́ocumentaaco fara parte ́os autos e nco sera ́evolvía a licitante, aińa que se trate ́e
originaisA
22.5. ̂a contagem ́os prazos estabelecíos neste éital, excluir-se-co os ́ias ́e início e incluir-se-co os
́ias ́e vencimentoA  ̃s prazos estabelecíos neste éital  para a fase externa se iniciam e se vencem
somente nos ́ias e horarios ́e expéiente ́a Ientral ́e LicitaaõesA ̃s ́emais prazos se iniciam e se
vencem exclusivamente em ́ias uteis ́e expéiente ́a contratanteA
22.6. ̃s  representantes  legais  ́as  licitantes  sco  responsaveis  pela  fíelíáe  e  legitimíáe  ́as
informaaões e ́os ́ocumentos apresentáos em qualquer fase ́a licitaacoA
22.7. ̃ ́esateńimento ́e exigências formais nco essenciais nco implicara no afastamento ́a licitante,
́eśe que seja possível a aferiaco ́a sua qualificaaco e a exata compreensco ́a sua propostaA
22.8. Iabera a licitante acompanhar as operaaões no sistema eletrônico, ficańo responsavel pelo ônus
́ecorrente ́a peŕa ́e negócios ́iante ́a inobservância ́e quaisquer mensagens emitías pelo sistema
ou ́e sua ́esconexcoA
22.9. ̃ pregoeiro póera sanar erros formais que nco acarretem prejuízos para o objeto ́a licitaaco, a
Ćministraaco e as licitantes, ́entre estes, os ́ecorrentes ́e operaaões aritmeticasA
22.10. ̃s casos omissos serco resolvíos pelo pregoeiro, nos termos ́a legislaaco pertinenteA
22.11. Cs  normas que  ́isciplinam este  pregco  serco  sempre  interpretáas em favor  ́a  ampliaaco  ́a
́isputaA
23.12. ̃s ́ocumentos referentes aos oraamentos, bem como o valor estimáo ́a contrataaco, possuem
carater sigiloso e serco ́isponibilizáos exclusivamente aos órgcos ́e controle interno e externo, conforme
o ́isposto no artA 15 ́o Decreto Estáual n° 33A326/2019A
22.13. ̃ foro ́esignáo para julgamento ́e quaisquer questões júiciais resultantes ́este éital sera o ́a
Iomarca ́e Fortaleza, Iapital ́o Estáo ́o IearaA

23. DOS ANEXOS
23.1. Ionstituem anexos ́este éital, ́ele fazeńo parte:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - CARTA PROPOSTA
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO - ESTATAIS
ANEXO VI  -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS (Cnexar com a
́ocumentaaco ́e habilitaaco)

Fortaleza – IE,   10 ́e junho ́e 2021A

________________________________ IIÊTE:_______________________________
 Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa         Robinson de Borba e Veloso
        ̃RDÊCD̃R DE DESPESC   PREG̃EIR̃

Cprovaaco Procuráoria Jurí́ica:
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: EMPRESC DE TEÎ̃L̃GIC DC ÎF̃RMCCÃ D̃ IECRÁ – ETIIEA

2. DO OBJETO:  Registro ́e Preaos, visańo futuras e eventuais aquisiaões ́e licenaas e contrataaões ́e
serviaos relacionáos à Plataforma ̃racle, incluińo suporte tecnico e atualizaaco tecnológica pelo períóo ́e
12 (́oze) meses, a fim ́e viabilizar a continuíáe ́os serviaos vinculáos a estes próutos no ambiente
computacional ́a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara – ETIIE e ́emais órgcos ́o Governo ́o
Estáo ́o Ieara, que fazem uso ́e serviaos tecnicos especializáos nesta plataforma, ́e acoŕo com as
especificaaões e quantitativos previstos neste TermoA

2.1. Este objeto sera realizáo atraves ́e licitaaco na móalíáe PREGÃ, na forma ELETRÔIIC, ́o tipo
MỄR PREC̃, com a ́a forma ́e fornecimento: parceláaA

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. ̃ Sistema Gerenciáor ́e Banco ́e Dáos (SGBD) ̃racle e amplamente utilizáo em ́iversas soluaões
existentes  nos  órgcos e  entíáes estáuais  notáamente  naqueles  em que se  exigem bancos ́e  ́áos
robustos e segurosA

̂a tabela abaixo estco alguns sistemas ́estes órgcos que estco na plataforma ̃racle:

ÓRGÃOS SISTEMAS/APLICATIVOS

SESC/IE ÛISUS WEB

TJ/IE e – SCJ
SEFCZ/IE MÓDUL̃ FISICL ELETRÔIĨ
JUIEI SISTEMC DE REGISTR̃ MERIĈTIL

ICGEIE
ERP (T̃TVS)
Mó́ulo ́e RH – PR̃THEUS (T̃TVS)

IEGÁS

1A ERP/L̃GIX (T̃TVS)
2A Sistema ́e RH – PR̃THEUS (T̃TVS)
3A GeoGÁS (Georreferenciamento) – GEMPI
4A ÊGEMĈ – Monitoramento ́a rée ́e gasóuto – ÊGEĨMPĈY

Tabela 1

Iom intuito ́e realizar o seu papel ́e provéor ́e soluaões ́e Tecnologia ́a Informaaco (TI), instituí́o pela Lei
̂°  16A727/2018,  a  Empresa  ́e  Tecnologia  ́a  Informaaco  ́o  Ieara  (ETIIE)  vem realizańo  estúos  em
conjuntos  com os  ́emais  órgcos  e  entíáes  estáuais,  no  intuito  ́e  otimizar  os  recursos  ́e  custeio  e
investimentos em Tecnologia ́a Informaaco e Iomunicaaco (TII)A Dentre eses estúos esta a orientaaco e
preferência por contrataaões ́e soluaões e serviaos ́e TI na móalíáe ́e nuvem publicaA
C título ́e exemplo, no sentío ́e cumprimento ́a Lei nº 16A727, o Governo ́o Estáo ́o Ieara, atraves ́a
ETIIE, vem áotańo, gráualmente, o uso ́e um ambiente ́e disaster recovery (recuperaaco ́e ́esastres)
em nuvem,  objetivańo  proporcionar  contingenciamento  ́e  sistemas,  soluaões  e  ambientes  que  fornecem
valorosas informaaões a si próprio e ao cíáco, contribuińo tambem para melhorar o tempo ́e respostas em
caso ́e ́esastres e recuperaaões ́esses ambientes, obteńo assim a seguranaa necessaria que esse cenario
requerA
C contrataaco ́e licenciamento ́e softwares na forma ́e prestaaco ́e serviaos, se faz essencial, pois atraves
́esse licenciamento se obtem a garantia ́e suporte, atualizaaões ́e software e continuíáe ́as atualizaaões
́esses próutos pelos fabricantes, evitańo sanaões por parte ́essas empresas quanto aos softwares nco
licenciáos que estejam embutíos e em funcionamento na infraestrutura utilizáa, seja ela em nuvem priváa
ou nuvem publica, bem como aspectos tambem consíeráos essenciais à áministraaco publica, com o intuito
́e evitar qualquer soluaco ́e ́escontinuíáe na prestaaco ́e serviaos à populaacoA
Em face ́o volume ́e ́áos crescente, novas licenaas sco requerías tanto para ateńer a elevaaco ́e uso ́e
recurso  ́e  haŕware  quanto  para  possibilitar  o  monitoramento,  ́iagnósticos,  “tuning”  e  preparaaco  para
ateńimento à Lei Geral ́e Proteaco ́e Dáos (LGPD), quańo envolvías soluaões ́esse fabricanteA
Dentre as atribuiaões constitutivas ́a Etice esta a funaco ́e orientar processos na area ́e TI ́o Governo ́o
Estáo, objetivańo a páronizaaco ́as tecnologias utilizáas pelos entes publicos estáuaisA Iomo efeito,
essa páronizaaco permite, por exemplo, que nos processos ́e aquisiaões ́e próutos e/ou contrataaões ́e
serviaos, se áquiríos em conjunto pelos órgcos publicos, obtenha-se ganho ́e escala em face ́o volume a
ser áquirío, conferińo maior póer ́e negociaaco junto aos ́iversos fornecéores que ateńem ao setor
publico e, consequentemente, a réuaco nos custos ́e aquisiaões/contrataaõesA
C especificaaco  ́a marca ́o Sistema Gerenciáor  ́e Banco  ́e Dáos com os nomes ́os fabricantes e
próutos e justificáa por se tratar ́a manutenaco, expansco e/ou evoluaco ́os próutos ja existentes nos
órgcos/entíáes estáuais, pois, a utilizaaco ́e próutos ́e outros fabricantes implicara em problemas ́e
compatibilíáeA  Ha  ́e  se  consíerar  aińa  o  fato  ́a  preservaaco  ́o  investimento  e  ́o  esforao  tecnico-
operacional ja realizáa nessa plataforma ao longo ́o tempo, ońe os órgcos se aculturaram com os recursos,
funcionalíáes e resultáos alcanaáos em prol ́a efetivíáe ́os serviaos prestáos aos cíácosA
Em relaaco ao Decreto ̂º 29A255, ́e 09 ́e abril ́e 2008, que trata ́o uso preferencial ́e softwares livres, a
Etice enteńe que essa ata ́e registro ́e preaos ́e serviaos ̃racle tem o objetivo primario ́e ́isponibilizar
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acesso  aos  órgcos  que  possuem  aplicaaões  em  plataforma  ̃racle  ha bastante  tempo,
com aculturamento ́o uso no seu negócio, com investimentos significativos ja realizáos e que se comprovam
inviaveis  para  migraaco  ou  reconstruaco  ́elas  em plataforma  livre,  seja  por  conta  ́a  complexíáe,  ́as
limitaaões/inseguranaas apresentáas por bancos ́e ́áos livres ou ́a criticíáe que a aplicaaco/serviao tem
para a Instituiaco e/ou Governo ́o Estáo, cabeńo a aplicaaco ́e serviaos robustos, estaveis e confiaveisA
C Etice,  como órgco responsavel  pelo  estabelecimento ́e atas ́e TII corporativas,  cumpre seu papel  ao
elaborar  e  ́isponibilizar  uma  ́etermináa  ata,  seguińo  as  orientaaões  ́o  Governo  no  ateńimento  às
necessíáes prementes ́os órgcosA ̃ acesso ou nco à ata sera uma ́ecisco ́o próprio órgco participante ou
interessáo, méiante previa justificativa à SEPLCG/ĨGET, que tera a atribuiaco áministrativa ́e aceitar ou
nco as justificativas apresentáasA ̃ órgco ́evera expor, ́entre as suas justificativas, porque a migraaco ́e
seu banco ́e ́áos nco póe ser realizáa para uma plataforma livre ou entco porque a soluaco nco póe ser
substituí́a por uma soluaco em nuvemA
Diante ́a realíáe ́escrita acima, enteńe-se ser imprescińível a ́isponibilizaaco ́e uma ata ́e licenaas e
serviaos ̃racle, para que os órgcos ́emańantes e aqueles ja possuíores ́essa plataforma, possam garantir
o perfeito funcionamento ́os seus recursos relacionáos a banco ́e ́áos e próutos afins, favoreceńo o
alcance ́a sua missco InstitucionalA 
Em síntese, a ata ́e registro ́e preaos para os serviaos relacionáas e suas quantíáes, tera valíáe ́e 12
(́oze) meses, visańo propiciar o ateńimento às ́emańas ́a Etice e ́e órgcos que necessitem e justifiquem
o acesso a estes serviaos ́o fabricante ̃racleA
3.2. JUSTIFICATIVA para GRUPO ÚNICO
̃s itens constantes na planilha foram agrupáos em grupo unico,  com intuito  ́e garantir  a integraaco  ́o
licenciamento ̃racle, os sistemas integráos e os serviaos especializáos por um mesmo fornecéor, ́e móo
a possibilitar a compatibilíáe e páronizaaco ́e tóos os serviaos a serem prestáosA
C ́ivisco ́o objeto licitatório em varios grupos, com possibilíáe ́e contemplar varios fornecéores, implicaria
na impossibilíáe ́e execuaco ́os serviaos ́e instalaaco e ́e configuraaco ́e móo cooŕenáo ́e acoŕo
com a  necessíáe ́a  Iontratante,  bem como ́ificultaria  significativamente  a  áequaaco ́e  ageńa  ́os
fornecéoresA
C ́efiniaco por  grupo unico trata-se ́e uma questco  ́e viabilíáe  tecnica  para implantaaco ́e ́iversas
soluaões utilizańo tecnologia ̃racle, ́e móo a garantir a interoperabilíáe e a compatibilíáe ́e tóos os
softwares e sistemas integráosA  Em outras palavras,  os serviaos especificáos ́evem funcionar ́e móo
integráo, possibilitańo que o fornecéor possa executar suporte no ambiente completo por ele ofertáo e
configuráo, preservańo a garantia ́a soluaco ofertáaA
Um contrato ́e licenaa ́e software e um contrato entre uma empresa ́e software e o usuario ́esse software,
ońe a licenaa concée os ́ireitos específicos ́esse usuario para usar o software ́e maneiras particulares,
ateńeńo  aos  párões  ́e  controle  ́e  qualíáe  ́e  forma  contínua,  sempre  respeitańo  as  políticas  ́e
licenciamento e a matriz ́e certificaaco ́efinías pelo fabricanteA
̃s serviaos ́e operaaco assistía serco ateńíos atraves ́e Uníáes ́e Serviaos Tecnicos (UST), visańo
tóa e qualquer consultoria, ́esenvolvimento ou suporte tecnico, seguińo escopo ́e serviaos ́efinío neste
́ocumento, e serco variaveis conforme o ateńimento às necessíáes ́emańáas ́o órgco, limitáas em
seu valor global maximo previsto em LeiA
3.3. JUSTIFICATIVA para QUANTITATIVO DE LICENÇAS
Cs quantíáes ́efinías por item ́e próuto:
a) Foram estimáas a partir ́as configuraaões existentes nas aplicaaões hoje utilizáas nos órgcos citáos na
tabela 1 e projeaões ́e crescimento a méio prazoA 
b) Iorrespońem às quantíáes necessarias requerías em conformíáe com as políticas ́e licenciamento
́o fabricante e que ateńem à menor configuraaco ́o sistema integráo especializáo para aceleraaco ́e
banco ́e ́áos, aplicaaco ou big dataA
c) Cs quantíáes aqui  mencionáas sco previsões e nco implicam em obrigatoriéáe ́e contrataaco ́e
quaisquer quantíáes pela Ćministraaco Publica, ́urante a vigência ́o Registro ́e Preaos, servińo apenas
como referencial para a elaboraaco ́as propostas ́as empresas interessáasA
3.4. JUSTIFICATIVA QUANTO AO USO DE FERRAMENTAS DA MARCA ORACLE 
C realizaaco ́e uma ata ́e registro ́e preaos com a plataforma ̃racle visa permitir ao Estáo a contrataaco ́e
subscriaões para continuíáe e expansco páronizáa ́e seus serviaos, renovaaco ́e suporte e expansco ́e
seus ambientes que ja utilizam ferramentas ̃racle, utilizańo ́os princípios ́a páronizaaco e continuíáe e,
́esta  forma,  eliminańo  os  riscos  inerentes  a  ́escontinuíáe  ́e  suas  operaaões,  ońe  a  utilizaaco  ́e
próutos ́e outros fabricantes implicara em problemas ́e compatibilíáeA
̃ Governo ́o Estáo, atraves ́e varios ́e seus órgcos, ja utiliza a tecnologia ̃racle ha mais ́e 20 anosA
̂este  períóo,  os  próutos  utilizáos  ́emonstraram  robustez,  estabilíáe,  confiabilíáe  e  seguranaa,
ateńeńo  a  tóas  as  necessíáes  ́o  Governo  ́o  Estáo  e  ́esta  empresaA  Ćotar  outra  soluaco  e
extremamente arriscáo no sentío ́e consíerarmos praticamente impossível  precisar o esforao tecnico e
financeiro necessarios, incluińo refazer varios sistemas aplicativos, alem ́as consequências ́as áaptaaões e
ajustes que estariam envolvíosA
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C plataforma ̃racle e hoje essencial para suportar o novo móelo ́e negócio ́a  Etice,
contemplańo  aińa  a  inclusco  ́e  serviaos  ́e  outras  Secretarias  e  o  aumento  ́a  ́isponibilíáe  e
gerenciamento ́as aplicaaões ja existentes, sempre teńo como arcabouao tecnológico o Iinturco Digital, com
vasta capilaríáe no Estáo ́o Ieara, permitińo a expansco ́o portfólio ́e serviaos ́esta empresaA
Especificamente, o cliente Secretaria ́a Fazeńa ́o Estáo ́o Ieara, órgco responsavel pela arrecáaaco e
pela  fiscalizaaco  tributaria,  e  a  Secretaria  ́e Planejamento  ́o Estáo  ́o Ieara,  responsavel  pela  gestco
áministrativa e ́e planejamento ́o estáo, possuem varios softwares aplicativos com as ferramentas ̃racle,
que se comunicam entre si,  e entre varios outros órgcos ́o estáo e,  portanto,  vimos como necessaria a
manutenaco e evoluaco ́essas aplicaaões, garantińo a alta ́isponibilíáe ́e seus serviaos e próutos ao
cíácoA
Vale aińa ressaltar que, apesar ́e existir a ́efiniaco ́e marca, existem ́iversas empresas ́e tecnologia ́a
informaaco no mercáo que reveńem os próutos ́a ̃racle e prestam serviaos na tecnologia em questco,
conforme póe ser confería atraves ́as propostas contías no ProcessoA
Haveńo a necessíáe ́e um ́etermináo órgco acessar esta ata, este ́evera justificar tecnicamente e, muito
provavelmente, financeiramente e ate juríicamente o investimento a ser realizáoA Vale ressaltar que a Etice
tem esta atribuiaco e cumpre seu papel ́e estabelecer atas ́e registros ́e preao no âmbito ́a Tecnologia ́a
Informaaco e IomunicaacoA
̃s  órgcos  ́e  controle  cumprem seu  papel  ao  acompanhar  os  processos  estabelecíos  pelo  GovernoA  ̃
estabelecimento ́e uma ata ́e próutos e serviaos ́a ̃racle e justificavel tecnicamenteA Ćemais, uma ata ́e
registro ́e preaos nco gera a aquisiaco obrigatória ́e nenhum ́os seus itensA
Diante  ́a realíáe ́escrita  acima,  enteńe-se ser  imprescińível  a ́isponibilizaaco ́e ata  ́e próutos e
serviaos ̃racle, para que os órgcos ́emańantes e aqueles ja possuíores ́essa plataforma, possam garantir
o perfeito funcionamento ́os seus recursos relacionáos aos próutos ́este fabricante, favoreceńo o alcance
́as suas missões institucionaisA
Perante o cenario aqui exposto, justifica-se a realizaaco ́e pregco para estabelecimento ́e uma ata ́e registro
́e preaos com os próutos ́o fabricante ̃racleA
3.5 JUSTIFICATIVA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Cs justificativas para a véaaco ́a participaaco ́e Ionsórcios estco a seguir ́escritasA
3.5.1. C véaaco ́e participaaco ́e Ionsórcios ́e empresas ́eve levar em consíeraaco que a 
Jurisprúência ́o Tribunal ́e Iontas ́a Unico, no Ccóŕco ́e nº 2303/2015, ́ecíiu que a possibilíáe ́e 
consórcio e um ato ́iscricionario ́a Ćministraaco Publica, ou seja, e facultáo à ETIIE a opaco ́e permitir ou 
nco o consórcio nas licitaaões, conforme os termos ́o voto: “C jurisprúência consolíáa ́esta Iorte consíera
que a opaco em permitir ou nco a associaaco ́as licitantes em consórcio fica ao alvério ́o áministráor”A
3.5.2. C ausência  ́e  consórcio  nco  trara  prejuízos  à  competitivíáe  ́o  certame,  visto  que,  em regra,  a
formaaco ́e consórcios e ámitía em casos especiais, ońe empresas nco costumam ateńer ińivíualmente
o objeto litáo em razco ́e sua complexíáe, o que nco ocorre no caso concreto, teńo em vista que, quańo
́a obtenaco ́as propostas, para composiaco ́o mapa ́e preaos, nco houve ́ificuĺáe; ou seja, o éital nco
traz em seu Termo ́e referência nenhuma característica própria que justificasse a ámissco ́e empresas em
consórcioA
3.5.3. Teńo  em  vista  que  e  prerrogativa  ́o  Póer  Publico,  na  cońiaco  ́e  Iontratante,  a  escolha  ́a
participaaco,  ou  nco,  ́e  empresas  constituí́as  sob  a  forma  ́e  consórcio,  conforme  se  ́epreeńe  ́a
literalíáe ́a Lei Féeral nº 8A666/93, que em seu artigo 33 atribui à Ćministraaco a facuĺáe ́e ámissco
́e consórcios  em licitaaões  por  ela  promovías;  pelos  motivos  ja  expostos,  conclui-se  que  a  véaaco ́e
constituiaco ́e empresas em consórcio, para o caso concreto, e o que melhor ateńe ao interesse publico, por
prestigiar os princípios ́a competitivíáe, economicíáe e moralíáeA
3.5.4. Portanto, a ámissco ́e consórcio no caso concreto atentaria contra o princípio ́a competitivíáe, pois
permitiria, com o aval ́o Estáo, a unico ́e concorrentes que póeriam muito bem ́isputar entre si, violańo,
por via transversa, o princípio ́a competitivíáe, atingińo aińa a vantajosíáe buscáa pela ĆministraacoA
3.5.5. Ressalte-se que a ́ecisco com relaaco à véaaco à participaaco ́e consórcios visa exatamente afastar
a restriaco à competiaco, na méía que a reunico ́e empresas que, ińivíualmente, póeriam prestar os
serviaos,  réuziria  o  numero  ́e  licitantes  e  póeria,  eventualmente,  proporcionar  a  formaaco  ́e
conluios/carteis para manipular os preaos nas licitaaõesA
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

GRUPO 01 – Produtos Oracle – Itens 1 a 20
Licenças de Software

Item Descrição UNIDADE
MEDIDA Qtde

1
̃racle Database Enterprise Éition - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com 
suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

2
̃racle Real Cpplication Ilusters - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com 
suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

3
̃racle Partitioning - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10
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4
̃racle Multitenant - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

5
̃racle Database Vault - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

6
̃racle Database In-Memory - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

7
̃racle Cctive Data Guaŕ - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

8
̃racle Ćvancé Iompression - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte
e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

9
̃racle Data Masking ań Subsetting Pack - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor 
com suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

10
̃racle Diagnostics Pack - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 18

11
̃racle Tuning Pack - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 18

12
̃racle Database Lifecycle Management Pack - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) 
processáor com suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

13
̃racle Cúit Vault ań Database Firewall - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor 
com suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

14
Database Stańaŕ Éition 2 - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

15
̃racle Ćvancé Security - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 10

16
̃racle Exáata Storage Server Software High Iapacity (HI) - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 
(um) ́isco com suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 36

17
̃racle Zero Data Loss Recovery Cppliance Software - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) 
́isco com suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Uń 72

Serviços de hardware – Para os itens 18 e 19 os prazos de vigência e de execução 
contratual serão de 36 (trinta e seis) meses.

18

Serviao ́e ́isponibilizaaco ́e haŕware Exáata Database Machine X8M-2 Eighth Rack que 
́evera ser composto por, no mínimo, 02 (́ois) servíores ́e banco ́e ́áos e uníáes ́e 
armazenamento com capacíáe mínima ́e 252 TB brutos, montáos em um rack com 42u, 
incluińo suporte e atualizaaco por 3 (três) anosA 

Uń 02

19

Serviao ́e ́isponibilizaaco ́e haŕware Zero Data Loss Recovery Cppliance (ZDLRC) X8M 
Base Rack que ́evera ser composto por, no mínimo, 02 (́ois) nós computacionais e 03 (três) 
uníáes ́e armazenamento com capacíáe mínima ́e 504 TB brutos, montáos em um rack 
com 42u, incluińo suporte e atualizaaco por 3 (três) anosA 

Uń 02

Serviços Recorrentes Especializados de Operação Assistida – Os prazos de vigência e de execução
contratual do item 20 serão de 12 (doze) meses

20 Serviaos ́e ̃peraaco CssistíaA UST 5A000

Obs1: Haveńo  ́ivergências entre as especificaaões ́este anexo e as ́os sistemas, prevalecerco a ́este
anexoA 
4.1.  ESPECIFICAÇÕES  DETALHADAS:  Cs  características  e  especificaaões  ́os  próutos  e  serviaos  estco
́etalháas no Cnexo C ́este Termo ́e ReferênciaA
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Cs ́espesas ́ecorrentes ́a Cta ́e Registro ́e Preaos correrco pela fonte ́e recursos ́a ETIIE e ́os
́emais órgcos/entíáes interessáos, a serem informáas quańo ́a lavratura ́o instrumento ́e contratoA
6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
6.1. Quanto à entrega:
6.1.1. ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificaaões estabelecías neste
instrumento, nos locais ińicáos no anexo B ́este Termo, no prazo ́e 30 (trinta) ́ias corríos, contáo a partir
́o recebimento ́a ̃ŕem ́e Serviao ou instrumento habil;
6.1.2. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e foraa maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, nco serco consíeráos como
ináimplemento contratualA
6.1.3. Para os itens 18 e 19, o objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificaaões
estabelecías neste instrumento, nos locais ińicáos nesse Termo, no prazo ́e 60 (sessenta) ́ias corríos,
contáo a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e serviao ou instrumento habil;
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6.2. Quanto ao recebimento:
6.2.1. PROVISORIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaaco ́a conformíáe ́o objeto
com as especificaaões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa ́a Iontratáa e que ́evera encaminhar pela
IontratanteA
6.2.2. DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaaco ́a qualíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońiaões estabelecías foram ateńías e, consequente
aceitaaco ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataaco, ́eveńo haver rejeiaco no caso ́e ́esconformíáeA
7. DO PAGAMENTO
7.1. ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Cta ́e Registro ́e Preaos sera proveniente ́os recursos ́a ETIIE
e/ou órgco/entíáe interessáo e sera efetuáo ate 20 (vinte) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaaco ́a nota
fiscal/fatura ́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataaco, méiante créito em conta corrente em nome ́a
contratáa, exclusivamente no Banco Bráesco S/C, conforme Lei nº 15A241, ́e 06 ́e ́ezembro ́e 2012A
7.1.1. C nota fiscal/fatura que apresente incorreaões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correaõesA
̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comeaara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaaco ́a nota
fiscal/fatura corrigíaA
7.2. ̃ pagamento ́os itens 18 e 19 ocorrerco em ate 36 (trinta e seis) parcelas mensais e iguais, mas póeńo
os itens serem pagos em parcela unica ou menos parcelasA
7.3. ̂co sera efetuáo qualquer pagamento à Ĩ̂TRCTCDC, antes ́a execuaco ́o objeto, se este nco estiver
́e acoŕo com as especificaaões ́o Cnexo I – Termo ́e Referência ́o éital ́o Pregco 20210003 e em caso
́e ́escumprimento ́as cońiaões ́e habilitaaco exigías na licitaacoA
7.4. ̂o caso  ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a contratáa nco tenha concorrío ́e alguma forma para
tanto, serco ́evíos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal ́e 6% aAaA (seis por cento ao ano),
capitalizáos ́iariamente em regime ́e juros simplesA
7.4.1. ̃ valor ́os encargos sera calculáo pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos moratórios
́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo pagamento; I = Íńice ́e
compensaaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor ́a prestaaco em atrasoA
7.5. Tóa a ́ocumentaaco exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer processo ́e reprografia,
obrigatoriamente autenticáa em cartório competente ou por servíor ́a Ćministraaco, ou publicaaco em órgco
́a  imprensa  oficialA  Iaso  esta  ́ocumentaaco  tenha  sío  emitía  pela  Internet,  só  sera  aceita  após  a
confirmaaco ́e sua autenticíáeA
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Das estatais:
8.1.1. Pela  inexecuaco total  ou parcial  ́o  contrato,  a  ETIIE póera,  garantía  a  previa  ́efesa,  aplicar  a
contratáa,  nos  termos ́o  artA  83  ́a  Lei  nº  13A303/2016 e ́os  artsA  166 a 169 ́o  seu  Regulamento  ́e
Licitaaões e Iontratos, as seguintes penalíáes:
8.1.1.1. Ćvertência
8.1.1.2. Multas, estipuláas na forma a seguir:
a) Multa ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o valor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5% (cinco
por cento) pela inobservância ́o prazo fixáo para apresentaaco ́a garantiaA
b) Multa ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente e rescisco contratual, exceto se
houver justificáo interesse publico em manter a avenaa, hipótese em que sera aplicáa apenas a multaA
c) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual superior
a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalenteA C aplicaaco ́a presente multa
exclui a aplicaaco ́a multa prevista na alínea anterior;
d)  Multa  ́iaria  ́e  0,5%  (cinco  ́ecimo  por  cento),  sobre  o  valor  ́a  nota  ́e  empenho  ou  instrumento
equivalente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para  0,65% (sessenta e
cinco centesimos por cento), em caso ́e reincíência;
e) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuaco ́o objeto ou
rescisco contratual nco motiváa pela contratanteA
8.1.1.3. Suspensco  temporaria  ́e  participaaco  em  licitaaco  e  impéimento  ́e  contratar  com  a  entíáe
sancionáora, por prazo nco superior a 2 (́ois) anosA
8.1.2. C contratante ́ara publicíáe ́a sanaco áministrativa para registro no Iáastro ́e Fornecéores ́o
EstáoA
8.2. Dos demais órgãos da administração pública
8.2.1. ̂o caso ́e ináimplemento ́e suas obrigaaões, a contratáa estara sujeita, sem prejuízo ́as sanaões
legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalíáes:
8.2.1.1. Multas, estipuláas na forma a seguir:
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a) Multa ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o valor ́o contrato por ́ia ́e atraso,  ate  o
maximo ́e 5% (cinco por cento) pela inobservância ́o prazo fixáo para apresentaaco ́a garantiaA
b) Multa ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalenteA
c) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual superior
a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalenteA C aplicaaco ́a presente multa
exclui a aplicaaco ́a multa prevista na alínea anteriorA
d) Multa ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente,
em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para 0,3% (três ́ecimos por cento) em
caso ́e reincíênciaA
e) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuaco ́o objeto ou
rescisco contratual nco motiváa pela contratante, inclusive o cancelamento ́o registro ́e preaoA
8.2.1.2.  Impéimento ́e licitar e contratar com a Ćministraaco, seńo entco, ́escréenciáa no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gestco (SEPLCG), ́o Estáo ́o Ieara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniaco  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaaco perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́as multas previstas neste
instrumento e ́as ́emais cominaaões legaisA
8.3. C multa  a que porventura a contratáa ́er  causa sera ́escontáa ́a garantia  contratual  ou,  na sua
ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranaa e pagamento pela execuaco ́o
contrato, reservańo-se a contratante o ́ireito ́e utilizar, se necessario, outro meio áequáo à liquíaaco ́o
́ebitoA
8.3.1. Se  nco  for  possível  o  pagamento  ́a  multa  por  meio  ́e  ́escontos  ́os  créitos  existentes,  a
Ĩ̂TRCTCDC recolhera  a  multa  por  meio  ́e  Documento  ́e  Crrecáaaco  Estáual  (DCE),  póeńo  ser
substituí́o por outro instrumento legal, em nome ́o órgco Ĩ̂TRCTĈTEA Se nco o fizer, sera cobráa em
processo ́e execuacoA
8.4. Quańo  as  multas  aplicáas  nco  cobrirem  os  prejuízos  causáos  à  contratante,  póera  ser  exigía
ińenizaaco suplementar, consíerańo a multa como o mínimo ́e ińenizaacoA
8.5. C sanaco prevista no subitem 8A1A3 acima, póera ser aplicáa cumulativamente com a sanaco ́e multaA
8.6. ̂enhuma sanaco sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a leiA
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońiaões ́este instrumentoA
9.2. Manter ́urante tóa a execuaco contratual, em compatibilíáe com as obrigaaões assumías, tóas as
cońiaões ́e habilitaaco e qualificaaco exigías na licitaacoA
9.3. Cceitar,  nas mesmas cońiaões contratuais,  os percentuais  ́e acrescimos ou supressões limitáos ao
estabelecío no § 1º, ́o artA 65, ́a Lei Féeral nº 8A666/1993, tomańo-se por base o valor contratual, exceto
para contrataaões ́ecorrentes ́a Lei Féeral n° 13A303/2016A
9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto ́o
contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  ́efeitos  ou  incorreaões  resultantes  ́a  entrega  ou  ́e  materiais
empregáos, e respońera por ́anos causáos ́iretamente a terceiros ou à  ETIIE, ińepeńentemente ́a
comprovaaco ́e sua culpa ou ́olo na execuaco ́o contrato, nco póeńo ser arguío para efeito ́e exclusco
ou réuaco ́e sua responsabilíáe o fato ́e a  ETIIE procéer à fiscalizaaco ou acompanhar a execuaco
contratualA
9.4.1. Para cumprimento ́o previsto neste subitem, sera concéío o prazo ́e 30 (trinta) ́ias, contáo ́a
notificaacoA
9.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a execuaco
́este contrato, inclusive as obrigaaões relativas a salarios, prevíência social, impostos, encargos trabalhistas,
fiscais,  comerciais  e  outras  províências,  respońeńo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  ́as  leis
trabalhistas e específicas ́e acíentes ́o trabalho e legislaaco correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo na
execuaco contratualA
9.6. Prestar  iméiatamente  as  informaaões  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitáos  pela
Ĩ̂TRCTĈTE,  salvo  quańo  implicarem  em  ińagaaões  ́e  carater  tecnico,  hipótese  em  que  serco
respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horasA
9.7. Iumprir,  quańo  for  o  caso,  as  cońiaões  ́e  garantia  ́o  objeto,  responsabilizańo-se  pelo  períóo
oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela ĆministraacoA
9.8. Províenciar  a  substituiaco  ́e  qualquer  profissional  envolvío  na  execuaco  ́o  objeto  contratual,  cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaaco ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
9.9. Respeitar  a  legislaaco  relativa  à  ́isposiaco  final  ambientalmente  áequáa  ́os  resí́uos  geráos,
mitigaaco ́os ́anos ambientais por meio ́e méías cońicionantes e ́e compensaaco ambiental e outros,
conforme previsto em leiA
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9.10. Responsabilizar-se  integralmente  pela  observância  ́o  ́ispositivo  no título II, capítulo V,
́a ILT, e na Portaria nAº 3A460/77, ́o Ministerio ́o Trabalho, relativos a seguranaa e higiene ́o trabalho, bem
como a Legislaaco correlata em vigor a ser exigíaA
9.11. Fornecer  um canal  oficial  ́e  suporte  tecnico  especializáo  para  ateńer  ́emańas  operacionais  ́a
Iontratante, em regime integral e ininterrupto, sempre ́e acoŕo com os processos ́e ateńimento ́efiníos
pela Iontratáa;
9.12. Iomunicar à Iontratante qualquer alteraaco nos canais ́e suporte tecnico, bem como nos processos ́e
ateńimento e tramitaaco ́e suporteA
9.12.1. Cs alteraaões nco entrarco em vigor sem que ocorra a notificaaco ́a Iontratante;
9.12.2. Uma vez realizáa  a notificaaco  ́a Iontratante  acerca ́as móificaaões acima mencionáas,  tais
alteraaões póerco ser aplicáas ́e maneira iméiataA
9.13. Iomunicar à Iontratante, com antecéência mínima  ́e 48 (quarenta e oito) horas, a necessíáe ́e
interrupaco ou ́egráaaco ́o serviao por motivo ́e manutenaco, atualizaaco ou qualquer outro evento que
possa, ́e alguma forma, interferir na prestaaco ́os serviaos que serco objeto ́o contratoA
9.14. Cteńer  prontamente  quaisquer  exigências  ́o  representante  ́a  Iontratante,  inerentes  ao  objeto  ́o
contrato;
9.15. Implantar a supervisco permanente ́os serviaos ́e móo áequáo e ́e forma a obter uma operaaco
correta e eficaz;
9.16. Prestar os serviaos ́entro ́os parâmetros e rotinas estabelecíos, em observância as recomeńaaões
aceitas pela boa tecnica, normas e legislaaco;
9.17. Cssinar Termo ́e Ionfíencialíáe e Sigilo, resguaŕańo que os recursos, ́áos e informaaões ́e
propriéáe  ́a  Iontratante,  e  quaisquer  outros,  repassáos  por  foraa  ́o  objeto  ́o  contrato,  constituem
informaaco privilegiáa e possuem carater ́e confíencialíáe e sigilo;
9.18. Manter,  sob as penas ́a lei,  o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer ́áos,  informaaões,
́ocumentos,  especificaaões  tecnicas  e  comerciais  ́os  bens  ́a  Iontratante,  ́e  que  venha  a  tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiáos, sejam relacionáos ou nco com a prestaaco ́e
serviaos objeto ́o contrato;
9.19. Ionferir  e  atestar  os  serviaos  prestáos,  garantińo que os mesmos atingem o nível  ́e áequaaco
́escrito  pela  Iontratante,  cumprińo,  rigorosamente,  os  prazos  estabelecíos  pela  Iontratante  e
responsabilizańo-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeiaões venham causar à Iontratante ou
a terceiros, ́e móo ́ireto ou ińireto, alem ́e realizar novamente o serviao incorreto, se for o caso, sem
quaisquer ônus para a Iontratante;
9.20. Substituir os empregáos, nos casos ́e falta, ausência legal,  ferias, bem como nos casos em que a
cońuta ́o prestáor seja consíeráa inconveniente pela Iontratante, ́e móo que os serviaos nco sejam
́escontinuáos nos horarios/períóos estabelecíos;
9.21. Dar  ciência  à  Iontratante,  iméiatamente  e  por  escrito,  ́e  qualquer  anormalíáe  que  verificar  na
prestaaco ́os serviaos;
9.22. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitáos, ateńeńo prontamente a tóas as reclamaaões e
convocaaões ́a Iontratante;
9.23. Diligenciar  para  que  seus  empregáos  nco  prestem serviaos  que  nco  os  previstos  no  objeto  ́este
contrato;
9.24. Dispor-se a tóa e qualquer fiscalizaaco ́a Iontratante, no tocante à prestaaco ́os serviaos, assim como
ao cumprimento ́as obrigaaões previstas neste contrato;
9.25. Fiscalizar  o perfeito cumprimento ́os serviaos a que se obrigou,  cabeńo-lhe integralmente os ônus
́ecorrentes;
9.26. ̂co manter relaaco ́e emprego/trabalho, ́e forma ́ireta ou ińireta, com menor ́e 18 (́ezoito) anos ́e
íáe em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor ́e 16 (́ezesseis) anos ́e íáe em qualquer
trabalho, salvo na cońiaco ́e apreńiz, a partir ́os 14 (catorze) anos;
9.27. Cssegurar a nco utilizaaco ́e trabalho em cońiaões ́egráantes, sob regime foraáo ou em cońiaões
analogas à escravíco, bem como a nco utilizaaco ́e praticas ́iscriminatórias em razco ́e crenaa religiosa,
raaa, cor, sexo, orientaaco sexual, partío político, classe social, nacionalíáe;
9.28. Diligenciar para que seus empregáos, quańo em serviao na Iontratante, apresentem-se em cońiaões
áequáas ́e ́escanso, ́e alimentaaco, ́e estáo ́e alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a
seguranaa ́e tóos no ambiente ́a Iontratante, sejam clientes, empregáos ou terceirizáos; 
9.29. ̃bservar estritamente a véaaco ao nepotismo, nos termos ́a Lei;
9.30. Responsabilizar-se por tóos os ́ireitos e obrigaaões contratáos, mesmo que transfira para autorizáas
tecnicas parte ́os serviaos contratáosA
9.31. Iomunicar ao gestor ́o contrato, por escrito, qualquer fato relacionáo ao uso ińevío ́o equipamento,
para províências por parte ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
9.32. ̂co veicular publicíáe acerca ́a contrataaco, salvo previa autorizaaco ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
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9.33. Disponibilizar nos termos ́a Lei nº 15A854, ́e 24/09/2015, vagas ́e empregos  a
presos em regime semiaberto, aberto, em livramento cońicional e egressos ́o sistema prisional e aos jovens
́o sistema socioéucativo entre  16 e  18 anos,  que estejam cumprińo méía ́e semilibeŕáeA  Iaso  a
execuaco contratual nco necessite, ou necessite ́e 5 (cinco) ou menos trabalháores, a reserva ́e vagas sera
facultativaA 
9.33.1. Encaminhar mensalmente, respectivamente, à IISPE/SEJUS e à SPS, a folha ́e frequencia ́os presos
e  egressos  e/ou  jovens  ́o  sistema  sociéucativo,  contempláos  com  a  reserva  ́e  vagasA Iaso  a
Ĩ̂TRCTCDC nco esteja obrigáa a ́isponibilizar vagas nos termos ́a Lei nº 15A854, ́e 24/09/2015 ficara
́ispensáa ́o envio ́a folha ́e frequênciaA
10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Solicitar a execuaco ́o objeto à Ĩ̂TRCTCDC atraves ́a emissco ́e ̃ŕem ́e Serviao/̃ŕem ́e
FornecimentoA
10.2. Proporcionar  à  contratáa  tóas  as  cońiaões  necessarias  ao  pleno  cumprimento  ́as  obrigaaões
Decorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral ̂º 13A303/2016, no caso ́as estatais e a
Lei Féeral n° 8A666/1993 para os ́emais órgco/entíáesA
10.3. Fiscalizar a execuaco ́o objeto contratual, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em ́ecorrência,
solicitar províências ́a Ĩ̂TRCTCDC, que ateńera ou justificara ́e iméiatoA
10.4. ̂otificar a Ĩ̂TRCTCDC ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuaco ́o objeto contratualA
10.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCTCDC nas cońiaões estabelecías neste TermoA
10.6. Cplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumentoA
10.7. ̂co obstante a Ĩ̂TRCTCDC seja a unica e exclusiva responsavel pela entrega/execuaco ́o objeto, a
Ĩ̂TRCTĈTE reserva-se o ́ireito ́e exercer a mais ampla, irrestrita, permanente e completa fiscalizaaco,
́iretamente  ou  por  outros  prepostos  ́esignáos,  póeńo,  em  ́ecorrência,  solicitar  províências  ́a
Ĩ̂TRCTCDC, que ateńera ou justificara ́e iméiatoA
10.8. Permitir o acesso ́os funcionarios ́a Ĩ̂TRCTCDC, quańo necessario, para execuaco ́os serviaos e
prestar as informaaões e os esclarecimentos que venham a ser solicitáos pela Ĩ̂TRCTCDCA
10.9. Responsabilizar-se pela infraestrutura necessaria para instalaaco e o funcionamento, ́e forma segura,
́os equipamentos contratáos, como energia eletrica, pontos eletricos e lógicos ́e rée, exceto estabilizáores
e autotransformáores, observańo as cońiaões préiais e suas restriaõesA
10.10. Fornecer informaaões à Ĩ̂TRCTCDC, atualizáas ́e localizaaco ́os equipamentos contratáosA
10.11. Fornecer,  em  prazo  anterior  à  implantaaco  ́os  equipamentos  contratáos,  tóas  as  informaaões
́etalháas para cáa instalaaco, tais como: ̂ome ́a Localizaaco; Eńereao e Éificaaco; Informaaões ́e
infraestrutura física; Usuario Responsavel pelo RecebimentoA
11. DA FISCALIZAÇÃO
11.1. C execuaco contratual sera acompanháa e fiscalizáa por um gestor especialmente ́esignáo para este
fim pela contratante, a ser informáo quańo ́a lavratura ́o instrumento contratualA
12. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. C Cta ́e Registro ́e Preaos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a ́ata ́a sua
publicaacoA
13. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
13.1. Iabera a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara - ETIIE o gerenciamento ́a Cta ́e Registro ́e
Preaos, no seu aspecto operacional e nas q  VIGÊNCIA uestões legais, em conformíáe com as normas ́o
Decreto Estáual nº 32A824/2018, publicáo no D̃E ́e 11/10/2018A
14. PRAZO DE VIGÊNCIA, DE EXECUÇÃO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1 ̃s prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual serco ́e 12 (́oze) meses para os itens ́e 01 à 17 e 20A
Para os itens 18 e 19 os prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual serco ́e 36 (trinta e seis) mesesA ̃s
prazos serco contáos a partir ́a publicaaco ́o contrato para empresas publicas e sociéáes ́e economia
mistaA Para os ́emais órgco/entíáes ́a áministraaco publica, o  prazo sera contáo a partir ́a oŕem ́e
fornecimento ou serviaoA

14.2. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual póerco ser prorrogáos e alteráos, respectivamente
nos termos ́o artA  71 e artA  81 ́a Lei  Féeral  nº  13A303/2016, e ́o Regulamento Interno ́e Licitaaões e
Iontrataaões ́as para as empresas publicas e sociéáes ́e economia mista e nos termos ́o artA 57, § 1º e
artA 65 ́a Lei Féeral n° 8A666/1993, para os ́emais órgcos/entíáes ́a áministraaco publicaA
14.3. C publicaaco resumía ́o contrato ́ar-se-a na forma ́o § 2º ́o artA 51 ́a Lei nº 13A303/2016 para as
empresa publicas e sociéáes ́e economia mista  e nos termos ́o paragrafo unico, ́o artA 61, ́a Lei Féeral
nº 8A666/1993, para os ́emais órgcos/entíáes ́a áministraaco publicaA
15. ANEXOS
15.1. Iompõem o Termo ́e Referência os seguintes Cnexos:
ANEXO  A  -  DAS  DESCRIÇÕES,  ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTITATIVOS,  EXIGÊNCIAS  TÉCNICAS,
SUPORTE TÉCNICO, INDICADORES E NÍVEIS DE SERVIÇOS DO SUPORTE TÉCNICO
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ANEXO B – RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Responsavel pela elaboraaco ́o Termo ́e Referência:

Álvaro Ilaúio Maia
Diretor ́e Tecnologia e Inovaaco – ETIIE

Em 10/06/2021
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ANEXO A

DAS DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, SUPORTE
TÉCNICO, INDICADORES E NÍVEIS DE SERVIÇOS DO SUPORTE TÉCNICO

1. DAS DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. DAS LICENÇAS E SERVIÇOS

Cs prestaaões ́os serviaos se ́arco atraves ́as licenaas ́e softwares por um períóo ́e 12 (́oze) meses,
bem como o suporte e a atualizaaco ́o software para tóos os itensA

GRUPO 01 – Produtos Oracle

Licenças de Software

Item Descrição Especificação Unidade Qtde

1
̃racle Database Enterprise Éition - Licenaa ́e
uso  perpetuo  para  1  (um)  processáor  com
suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Banco  ́e  Dáos  Iorporativo  ́estináo  a  hospéar
aplicativos ́e missões críticas que requerem grańes
níveis ́e ́esempenho e ́isponibilíáeA

Uń 10

2
̃racle Real Cpplication Ilusters - Licenaa ́e uso
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Recurso que possibilita a alta ́isponibilíáe ́o banco
́e ́áos, criańo um cluster  e balanceańo a carga
entre 02 (́ois) servíores físicosA

Uń 10

3
̃racle Partitioning - Licenaa ́e uso perpetuo para
1 (um) processáor com suporte e atualizaaco ́e
software por 1 (um) anoA

Recurso  que  possibilita  o  particionamento  ́e  um
grańe volume ́e informaaões em partiaões menores
possibilitańo melhor ́esempenho e gerenciamentoA

Uń 10

4
̃racle Multitenant - Licenaa ́e uso perpetuo para
1 (um) processáor com suporte e atualizaaco ́e 
software por 1 (um) anoA

Iomponente que permite consolíar facilmente varios
bancos  ́e  ́áos,  sem  alterar  seus  aplicativos,  e
oferece tóos os benefícios ́e gerenciar muitos bancos
́e  ́áos  como  um,  manteńo  o  isolamento  e
priorizaaco  ́e  recursos  ́e  bancos  ́e  ́áos
separáosA

Uń 10

5
̃racle Database Vault - Licenaa ́e uso perpetuo 
para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Iomponente que permite controlar quańo, ońe e por
quem os ́áos e as aplicaaões póem ser acessáos,
mesmo por superusuarios e outros usuarios com altos
privilegios, protegeńo sua empresa contra ameaaas à
seguranaa ́a informaacoA

Uń 10

6
̃racle Database In-Memory - Licenaa ́e uso 
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e 
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

̃timiza as analises e a carga ́e trabalho mista ̃LTP,
ofereceńo excelente ́esempenho para transaaões e,
ao  mesmo  tempo,  forneceńo  suporte  a  analises
avanaáas, business intelligence e relatórios em tempo
realA

Uń 10

7
̃racle  Cctive  Data  Guaŕ  -  Licenaa  ́e  uso
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Iomponente que permite o acesso somente ́e leitura
a um banco ́e ́áos físico em stańby para consultas,
oŕenaaões,  geraaco  ́e  relatórios,  acesso  via  web,
etcA,  ao mesmo tempo em que aplica  continuamente
alteraaões recebías ́o banco ́e ́áos ́e próuaco,
possibilitańo  alta  ́isponibilíáe,  proteaco  ́e
́esastres,  backups  incrementais,  melhorańo  a
qualíáe ́os serviaosA

Uń 10

8
̃racle Ćvancé Iompression - Licenaa ́e uso
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Recurso que ajúa a gerenciar os volumes crescentes
́e  ́áos  ́e  maneira  econômica,  comprimińo
qualquer tipo ́e ́áo, incluińo ́áos estruturáos e
nco-estruturáos  como  ́ocumentos,  imagens  e
multimí́ia,  bem como o trafego ́a rée e ́áos em
processo ́e backupA 
Iomo resultáo, ajúa a utilizar os recursos ́e maneira
mais eficiente e a baixar os custos ́e armazenamentoA

Uń 10

9

̃racle Data Masking ań Subsetting Pack - 
Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um) processáor
com suporte e atualizaaco ́e software por 1 (um) 
anoA

Iomponente  que  permite  que  as  organizaaões
compartilhem  ́áos  ́e  próuaco  em  ambientes  ́e
teste  com  ́esenvolvéores  ́e  aplicaaões  ou
testáores  ́e  software  sem  violar  as  políticas  ́e
privacíáe ou confíencialíáeA

Uń 10

10
̃racle  Diagnostics  Pack  -  Licenaa  ́e  uso
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte e
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Iomponente ́e opaões ́o BD ̃racle que oferece um
conjunto completo ́e funcionalíáes para ́iagnóstico
automatizáo e monitoraaco ́e performance, integráo
ao core ́o BD e ao ̃racle Enterprise ManagerA

Uń 18

11
̃racle Tuning Pack - Licenaa ́e uso perpetuo
para  1  (um)  processáor  com  suporte  e
atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Iomponente  ́o  conjunto  ́e  opaões  para  bancos  ́e
́áos ̃racle utilizáo para automatizar tóo o processo
́e  tuning  ́as  aplicaaõesA  Melhoria  ́e  performance  em
comańos  SQL  e  obtía  por  meio  ́e  SQL  Ćvisors
completamente  integráos  ao  Enterprise  Manager
Database Iontrol e Grí IontrolA

Uń 18
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12

̃racle Database Lifecycle Management Pack -
Licenaa  ́e  uso  perpetuo  para  1  (um)
processáor  com  suporte  e  atualizaaco  ́e
software por 1 (um) anoA

Iomponente ́e governanaa e gestco ́o ciclo ́e vía ́e
banco ́e ́áos ̃racle, incluińo controle ́e inventario,
́escoberta  ́e  ativos,  gestco  ́e  múanaas,  gestco  ́e
patches,  atualizaaões,  alteraaões  ́e esquema e  ́áos,
planejamento  e  acompanhamento  ́e  ativíáes  ́e
múanaa  e  gerenciamento  ́e  configuraaco,
gerenciamento ́e conformíáe, emissco ́e relatórios e
gerenciamento,  seguińo  as  melhores  praticas  e
recomeńaaões ́a ̃racleA

Uń 10

13

̃racle  Cúit  Vault  ań  Database  Firewall  -
Licenaa  ́e  uso  perpetuo  para  1  (um)
processáor  com  suporte  e  atualizaaco  ́e
software por 1 (um) anoA

Iomponente  que fornece uma primeira  linha  ́e ́efesa
para bases ́e ́áos e consolía ́áos ́e aúitoria ́e
bancos ́e ́áos, sistemas operacionais e ́iretóriosA

Uń 10

14
Database Stańaŕ Éition 2 - Licenaa ́e uso 
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte 
e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Banco  ́e  Dáos  Ccessível  ́estináo  a  hospéar
aplicativos  ́e  missões  críticas  que  requerem  grańes
níveis ́e ́esempenho e ́isponibilíáeA

Uń 10

15
̃racle  Ćvancé  Security  -  Licenaa  ́e  uso
perpetuo para 1 (um) processáor com suporte
e atualizaaco ́e software por 1 (um) anoA

Recurso opcional ́o Banco ́e Dáos Enterprise Éition,
́estináo  a  proteaco  ́e  informaaco,  por  meio  ́e
criptografia  eficiente  ́os  ́áos  por  Transparent  Data
Ecryption (TDE)A

Uń 10

16

̃racle  Exáata  Storage Server  Software  High
Iapacity (HI) - Licenaa ́e uso perpetuo para 1
(um)  ́isco  com  suporte  e  atualizaaco  ́e
software por 1 (um) anoA

̃racle  Exáata  Storage  Server  Software  High  Iapacity
(HI)  possui  foco em capacíáe e  fornece serviaos  ́e
armazenamento ́e banco ́e ́áos inteligente,  como a
capacíáe  ́e  ́escarregar  SQL e  outros  processos  ́e
banco ́e ́áos a partir ́o servíor ́e banco ́e ́áos,
permaneceńo  transparente  para  os  aplicativos  ́e
processamento e banco ́e ́áos SQLA

Uń 36

17

̃racle  Zero  Data  Loss  Recovery  Cppliance
Software - Licenaa ́e uso perpetuo para 1 (um)
́isco com suporte e atualizaaco ́e software por
1 (um) anoA

Fornece proteaco ́e ́áos com um metóo que elimina
virtualmente peŕa ́e ́áos e custo ińireto ́e backup,
tóo o processo e em tempo real ́a memória ́o sistema
́e forma que os  ́áos  possam ser  recuperáos  ate  o
ultimo sub-seguńoA

Uń 72

Serviços de hardware – Para os itens 18 e 19 os prazos de vigência e de execução contratual serão de 36 (trinta e seis) 
meses.

18

Serviao  ́e  ́isponibilizaaco  ́e  haŕware
Exáata Database Machine X8M-2 Eighth Rack
que  ́evera  ser  composto  por,  no  mínimo,  02
(́ois) servíores ́e banco ́e ́áos e uníáes
́e armazenamento com capacíáe mínima ́e
252 TB brutos, montáos em um rack com 42u,
incluińo suporte e atualizaaco por 3 (três) anosA

̃  Exáata  Database  Machine  oferece  ́esempenho,
custo-benefício e ́isponibilíáe superiores para bancos
́e ́áos ̃racle com uma arquitetura móerna habilitáa
para nuvemA Iom servíores ́e banco ́e ́áos ́e alto
́esempenho e escalaveis, servíores ́e armazenamento
inteligentes  escalaveis,  cache  ́e  armazenamento  ́e
́áos  usańo  memória  persistente  e  RDMC  sobre
Ethernet convergía (RoIE), estrutura interna que conecta
tóos os servíores e armazenamentoA
̃ Exáata executa tóos os tipos ́e cargas ́e trabalho
́e banco ́e ́áos,  incluińo ̃LTP (̃nline Transaction
Processing),  Data  Warehousing  (DW),  In  Memory
Cnalytics, bem como a consolíaaco ́e cargas ́e trabalho
mistasA

Uń 02

19

Serviao  ́e  ́isponibilizaaco  ́e  haŕware  Zero
Data  Loss  Recovery  Cppliance  (ZDLRC)  X8M
Base  Rack  que  ́evera  ser  composto  por,  no
mínimo,  02  (́ois)  nós  computacionais  e  03
(três)  uníáes  ́e  armazenamento  com
capacíáe mínima ́e 504 TB brutos, montáos
em  um  rack  com  42u,  incluińo  suporte  e
atualizaaco por 3 (três) anosA  

̃ ZDLRC e uma soluaco ́e proteaco ́e ́áos inováora
que elimina o  risco  ́e peŕa ́e ́áos,  pois  permite  a
recuperaaco  ́e  ́áos  ate  o  ultimo  sub-seguńo,  sem
impactar  ambientes ́e próuacoA C soluaco realiza uma
unica cópia ́e seguranaa completa ́o banco ́e ́áos, e
passa a partir ́aí, a realizar backups incrementais “para
sempre” (incremental forever)A
C  soluaco  tambem  permite  páronizar  as  políticas  ́e
backup  e  recovery,  oferece  proteaco  ́e  ́áos  como
serviao (DPaaS), e e capaz ́e rastrear a integríáe ́os
backups alem ́e permitir recuperaaco e restauraaco para
qualquer ponto no tempoA

Uń 02

Serviços Recorrentes Especializados de Operação Assistida  – Os prazos de vigência e de execução contratual do item 
20 serão de 12 (doze) meses

20 Serviaos ́e ̃peraaco CssistíaA

Serviaos  ́e  ̃peraaco  Cssistía,  incluińo  o
Gerenciamento  ́e  Infraestrutura  ́e  TII,  ́e  Projetos  e
Processos,  ́e  Cmbientes  ́e  Banco  ́e  Dáos,  ́e  Big
Dáa e Cnalise ́e Dáos ̂co Estruturáos e Inteligência
́e  ̂egócios,  ́e  Soluaões  ́e  Cnalise  Préitiva  e  ́e
Seguranaa ́a InformaacoA

UST 5A000

1.2. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DOS ITENS 1 A 17
Em relaaco aos próutos LIIÊCCS DE S̃FTWCRE, consíera-se como requisitos obrigatórios:
1.2.1. Tóas  as  licenaas  ́everco  ser  emitías  pela  ̃RCILE,  constańo  explicitamente  o  ISI  (Customer
Support Identifier) ́os respectivos pacotes ́e atualizaaco e suporte;
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1.2.2. Tóas as licenaas ́everco ser emitías para uso ́o tempo ́o contrato, ou seja, 12 (́oze)
meses com atualizaaco e suporte tecnico;
1.2.3. Cs  licenaas  continuarco  a  serem  utilizáas  pelo  contratante,  ińepeńentemente  ́e  serem  ou  nco
áquiríos pacotes ́e atualizaaco e suporte tecnico para os períóos subsequentes;
1.2.4. ̃s  próutos  licenciáos  por  processáor  ́everco  funcionar  em computáor  servíor,  sem qualquer
restriaco quanto ao numero ́e usuarios;
1.2.5. Tóos os próutos ́everco ser fornecíos em sua versco/release mais recente;
1.2.6. C cáa nova versco, a Iontratáa ́evera fornecer manuais ́e uso atualizáos ́a soluaco, caso existam;
1.2.7. Para cáa item ́everco ser fornecíos, no mínimo, um jogo ́e mí́ias e manuais ́e instalaaco e usuario,
póeńo tambem ser fornecíos traves ́e ́ownloá no site ́o fabricante;
1.2.8. C Iontratante ́evera ter como opaco executar ou nco as atualizaaões ́e softwares ́isponibilizáas;
1.2.9. C ́ocumentaaco  ́e  licenciamento,  ámitío  o  fornecimento  por  meio  eletrônico  (e-mail)  ́evera  ser
entregue no prazo ́e 30 (trinta) ́ias corríos, contáos ́a ́ata ́a publicaaco ́o resumo ́o contrato; 
1.2.10. C ́ocumentaaco  ́e  licenciamento  ́evera  ser  oficial  ́a  ̃racle  e  incluir,  no  mínimo  as  seguintes
informaaões: ̂ível ́e Serviao: Software Uṕate License & Support, Períóo ́e Serviao: (́atas ́e início e fim,
nco inferior a um ano); ̂umero ́o Péío; ̂umero ́o ISI (Iustom Support Íentifier);
1.2.11. Recebía  a  ́ocumentaaco,  o  fornecimento  sera  atestáo  após  confirmaaco  ́a  valíáe  ́o
licenciamento e ́a ́isponibilíáe ́os serviaos ́e atualizaaco méiante consulta ́a Iontratante à Gerência
Regional ́a ̃racleA
1.3. SUPORTE TÉCNICO PARA LICENÇAS DOS ITENS 1 A 17
1.3.1. ̃ períóo ́e Garantia Tecnica ́eve ser ́e 12 (́oze) meses para tóos os softwares relacionáos e sera
contáo a partir ́a ́ata ́o recebimento ́efinitivo ́as licenaas;
1.3.2. ̃ suporte tecnico ́evera ser prestáo no párco ̃SS – ̃racle Support Service, prestáo ́iretamente
pela Ientral ́e Suporte ̃racle e suporte tecnico Web atraves ́a Internet, acessańo o eńereao eletrônico “My
̃racle Support”, ́e acoŕo com a política ́e suporte ́o fabricante;
1.3.3. ̃s serviaos ́e suporte contratáo e o ́e suporte basico, tambem chamáo Suporte PremierA ̃s serviaos
́e suporte e atualizaaco consistirco obrigatoriamente, no pacote páronizáo pela ̃racle;
1.3.4. ̂co se ámitira, em hipótese alguma, que a Iontratáa ou qualquer outra empresa, que nco a própria
̃racle, se incumba ́a prestaaco ́esses serviaos;
1.3.5. C ́isponibilizaaco ́e atualizaaões ́o software sera efetuáa, via site na Web e por telefone, atraves ́o
0800 ́a ̃racle;
1.3.6. ̃ suporte tecnico ́evera ser prestáo pelo próprio fabricante, com ́isponibilíáe ́e 24 (vinte e quatro)
horas por ́ia e 7 (sete) ́ias por semana, acessível por meio ́e chamáas telefônicas ou por meio ́e site na
internet;
1.3.7. C finalizaaco ́e cáa ateńimento só póera ser efetuáa com anuência formal ́a equipe tecnica ́a
Iontratante;
1.3.8. ̃ serviao ́e suporte tecnico ́evera estar ́isponível para utilizaaco após a instalaaco ́os softwares e
́evera permanecer ́isponível para utilizaaco ate conforme este item, subitem a, acima;
1.3.9. ̃ suporte tecnico ́evera ser prestáo ́e acoŕo com as Políticas ́e Suporte Tecnico ́a ̃racle vigentes
no momento ́a prestaaco ́os serviaos, prevaleceńo as ́efiniaões relatáas nos itens anteriores, caso ocorra
conflito entre as partes relacionáos a estas ́efiniaõesA C versco atual ́as Políticas ́e Suporte Tecnico póem
ser acessáas em http://wwwAoracleAcom/br/corporate/policy/ińexAhtmlA
1.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DO ITEM 18 (Exadata Database Machine)
1.4.1. Entregar como serviço um Exáata Database Machine X8M-2 Eighth Rack que ́evera ser composto por,
no mínimo, 02 (́ois) servíores ́e banco ́e ́áos e uníáes ́e armazenamento com capacíáe mínima ́e
252 TB brutos, montáos em um rack com 42u;
1.4.2. Iáa servíor ́e banco ́e ́áos ́evera ter no mínimo:
1A4A2A1A 1 x Processáor Intel Xeon 8260 ́e 24 nucleos e 2A4GHZ
1A4A2A2A 384 GB Memória RCM 
1A4A2A3A 4 x Discos ́e 1,2 TB 10A000 RPM (hot swappable)
1A4A2A4A 2 x Portas Ethernet ́e cobre ́e 10 Gb ou 2 x Portas Ethernet ópticas ́e 10/25 Gb (cliente)
1A4A2A5A 2 x Portas Ethernet ópticas ́e 10/25 Gb
1A4A2A6A 4 x Portas Ethernet ́e cobre ́e 10 Gb ou 2 x Portas Ethernet ópticas ́e 10/25 Gb (opcional)
1A4A2A7A 2 x Portas RoIE ́e 100Gb QSFP28
1A4A2A8A 1 x Porta Ethernet ́e cobre ́e 1/10 Gb (mgmt)
1A4A2A9A 1 x Porta Ethernet IL̃M
1.4.3. Iáa servíor ́e armazenamento ́evera ter no mínimo:
4A4A3A1A 2 x Processáores Intel Xeon 5218 ́e 16 nucleos e 2,3 GHz com 8 nucleos habilitáos cáa
1A4A3A2A 192 GB Memória RCM
1A4A3A3A 1,5 TB ́e Memória Persistente
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1A4A3A4A 6 x Discos ́e 14 TB 7A200 RPM
1A4A3A5A 2 x Placas Flash ́e  ́e 6,4 TB ̂VMe PIIe 3A0
1A4A3A6A 2 x Portas RoIE QSFP28 ́e 100 Gb
1A4A3A7A 1 x Porta Ethernet ́e cobre ́e 1/10 Gb (mgmt)
1A4A3A8A 1 x Porta Ethernet IL̃M
1.4.4. Co final ́a prestaaco ́os serviaos e consequente encerramento ́o contrato, o equipamento ́evera ser
recolhío pela IontratáaA
1.4.5. ̃ Ccoŕo ́e ̂ível ́e Serviao (SLC) ́eve ser conforme o item 1A7 abaixoA 
1.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DO ITEM 19 (Zero Data Loss Recovery Appliance)
1.5.1. Entregar como serviao um Zero Data Loss Recovery Cppliance que ́evera ser composto por, no mínimo,
02 (́ois) nós computacionais e 03 (três) uníáes ́e armazenamento com capacíáe mínima ́e 504 TB
brutos, montáos em um rack com 42u;
1.5.2. Iáa nó computacional ́evera ter, no mínimo, a seguinte conectivíáe para uso por banco ́e ́áos
protegíos, replicaaco ou backup em fita:
1A5A2A1A 1 x Porta Ethernet ́e cobre ́e 1 Gb (mgmt)
1A5A2A2A 2 x Portas Ethernet Base-T ́e cobre 10 Gb ou 2 x portas Ethernet SFP+/28 ópticas 10/25 Gb
1A5A2A3A 2 x Portas Ethernet ópticas ́e 10/25 Gb
1A5A2A4A 2 x Portas ́e Fibre Ihannel ́e 32 Gb
1.5.3. Ćicionalmente, cáa nó computacional ́evera ter no mínimo:
1A5A3A1A 2 x Processáores Intel Xeon 8260 ́e 24 nucleos ́e 2,4 GHz
1A5A3A2A 384 GB ́e memória RCM
1A5A3A3A 2 x Portas RoIE ́e 100 Gb/s QSFP28
1A5A3A4A ̃racle Integraté Lights ̃ut Manager (IL̃M)
1A5A3A5A 2 x Fontes ́e alimentaaco réuńantes ́e troca a quente
1A5A3A6A Ventiláores réuńantes ́e troca a quente
1A5A3A7A Iontroláor ́e ́isco HBC com cache ́e gravaaco ́e 1 GB suportáo por Supercap
1.5.4. Deverco ser fornecías 3 (três) uníáes ́e armazenamento, cáa uma conteńo no mínimo:
1A5A4A1A 12 x Discos ́e 14 TB 7A200 RPM
1.5.5. Iáa servíor ́e armazenamento contem áicionalmente:
1A5A5A1A 2 x Processáores Intel Xeon 5218 ́e 16 nucleos ́e 2,3 GHz
1A5A5A2A 192 GB ́e Memória RCM
1A5A5A3A 2 x Iartões flash PII
1A5A5A4A ̃racle Integraté Lights ̃ut Manager (IL̃M)
1A5A5A5A 2 x Fontes ́e alimentaaco réuńantes ́e troca a quente
1A5A5A6A 2 x Portas RoIE ́e 100 Gb/s QSFP28
1A5A5A7A Ventiláores réuńantes ́e troca a quente
1A5A5A8A HBC ́o controláor ́e ́isco com cache ́e gravaaco ́e 1 GB suportáo por Supercap
1A5A6A  C soluaco  ́eve  ser  composta,  ́e  processamento  e  armazenamento  integráo,  ́éicáa,  unica  e
exclusivamente, à soluaco ́e backup e recovery ́o Banco ́e Dáos ̃racle, sem a necessíáe ́e servíores
áicionais ́e backup para sua gestco (media servers);
1.5.7. C soluaco ́eve incluir uma ferramenta ́e gerenciamento para fins ́e ativíáes ́e  backup, restore e
monitoraaco em interface unica;
1.5.8. C soluaco ́eve prover  recursos para permitir  cópias incrementais  por  tempo ińetermináo,  recurso
conhecío como “Incremental Forever”, eliminańo a necessíáe ́e constantes cópias completas (“Full”) ́as
bases ́e ́áos;
1.5.9. C soluaco  ́eve  permitir  replicar  os  RED̃ Logs  ́o  banco  ́e  ́áos  ̃racle,  ́e  forma  assíncrona,
́iretamente para o “Appliance”, com frequência maxima ́e 1s (1 seguńo) para garantir o RP̃ (Recovery Point
Objective) próximo ́e 0 (zero);
1.5.10. C soluaco ́eve permitir  a  criaaco ́e conjuntos ́e cópias “full”  virtuais  ́o tipo “Point-n-Time”  para
recuperaaco completa ́o Banco ́e Dáos ̃racle a qualquer momento;
1.5.11. C soluaco  ́eve  prover  recursos  nativos  para  efetuar  o  arquivamento  ́o  Banco  ́e  Dáos  ̃racle
́iretamente em fita, sem a necessíáe ́e servíores e softwares interméiarios para esta finalíáe;
1.5.12. C  soluaco  ́eve  oferecer  nativamente,  ́e  forma  automatica,  a  verificaaco  contínua  ́os  ́áos
armazenáos no “Appliance” com o intuito ́e verificar sua integríáe e ́isponibilíáe, sem a utilizaaco ́e
scripts e/ou composiaões feitas exclusivamente para essa finalíáeA
1.5.13. Co final ́a prestaaco ́os serviaos e consequente encerramento ́o contrato, o equipamento ́evera ser
recolhío pela IontratáaA
1.5.14. ̃ Ccoŕo ́e ̂ível ́e Serviao (SLC) ́eve ser conforme o item 1A7 abaixoA 
1.6. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO ITEM 20 – SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA
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1.6.1. Iontrataaco  ́e  serviaos  ́e  operaaco  assistía  com  o  objetivo  ́e garantir  a  plena
utilizaaco  ́a  soluaco  contratáa,  bem  como  sua  áequaaco  ́a  soluaco  ao  ambiente  tecnológico  ́a
Ĩ̂TRCTĈTEA 
1.6.2. Principais serviaos ́e operaaco assistía:
1.6.2.1. Cpoio  especializáo  em tecnologias  ̃racle,  realizáo  por  profissional  certificáo  pelo  fabricante  e
especializáo na soluaco proposta, objetivańo carga, consolíaaco e utilizaaco ́os recursos ́e otimizaaco ́e
armazenamento e processamento específicos ́a soluaco contratáa;
1.6.2.2. Instalaaco, configuraaco e áministraaco ́os próutos ̃racle ́escritos neste ́ocumento;
1.6.2.3. Migraaco ́as bases ́e ́áos ̃racle e aplicaaões existentes para os ambientes ́a Iontratante ou para
ambiente ́e nuvem publica ́efinía pela Iontratante;
1.6.2.4. Treinamento ́a soluaco contratáa;
1.6.2.5. Manutenaco ́e soluaco integráa ́e banco ́e ́áos e nuvem priváa;
1.6.2.6. Prestaaco ́e serviaos ́e nuvem publica ́o FabricanteA
1.6.3. ̃s  profissionais  selecionáos  para  realizaaco  ́estes  serviaos  ́everco  ser  ́o  quáro  funcional  ́a
Iontratáa ou pertencer ao quáro societario, alem ́e possuir as qualificaaões exigías para assinatura ́o
contratoA ̃ profissional ́evera possuir treinamento ou certificaaco, reconhecía pelo fabricante ́a soluaco;
1.6.4. C Uníáe  ́e  Serviao  Tecnico  –  UST e  uma  uníáe  ́e  mensuraaco  ́e  esforao  ́e  serviaos  que
envolvam prioritariamente esforao humano nco mensuravel previamente com precisco ou ́e ́ifícil mensuraaco
por outras tecnicasA É bastante utilizáa em contratos ́e prestaaco ́e serviaos que envolvam ́iversos tipos ́e
serviaos com variáa complexíáe;
1.6.5. ̃ calculo ́o numero ́e USTs relativas aos serviaos solicitáos, sera realizáo por ocasico ́a emissco ́a
oŕem ́e serviaos (̃S) que póera contemplar a execuaco ́e um ou mais serviaoA Esse agrupamento só
́evera ser aplicáo para serviaos com ́uraaões semelhantes, para nco ocasionar retaŕo no encerramento ́a
̃SA ̃ referío calculo ́evera ser feito para cáa serviao solicitáo na ̃S conforme a seguinte fórmula:
UST= (Fator * ̂umero ́e horas alocáas)
ońe:
Fator = peso relacionáo na Tabela ́e Perfil Tecnico abaixoA
1A6A5A1 Para aplicaaco ́a fórmula ́a UST ajustáa por serviao, ́eve-se consíerar que o ́imensionamento ́o
esforao para o serviao ́emańara estúo para ́efiniaco ́e estimativas ́a alocaaco recursos necessarios ao
serviao, consíerańo quantitativos e a alocaaco temporal ́os recursos para ateńimento ́emańaA
1.6.6. C tabela a seguir estabelece relaaco entre os perfis tecnicos ́os recursos a serem alocáos na execuaco
́os serviaos, seńo áotáos pesos para efeito ́e calculo ́o esforao consíeráo no ́imensionamento ́e
USTs ́o serviao a ser realizáoA

Item Perfil Tecnico Experiência Tecnica Mínima ̃brigatória ́e Enquáramento Peso

1 Gerente ́e
Projeto

Iertificáo  PMP  –  Project  Management  Professional  ́o  PMI  –
Project Management Institute e IT Service Management Fouńation
(ITIL® V3)A

2,00

2 Especialista
Tecnico

Iertificáo ̃racle Database 12c Ćministrator  Iertifié Cssociate
ou versco superior / ̃racle Real Cpplication Ilusters 12c Iertifié
Implementation Specialist ou versco superior / ̃racle Linux 5 ań 6
System Ćministrator, ou versco superiorA

1,50

3 Especialista sob
́emańa sênior

Cnalista  ́e  Suporte  em Banco ́e  Dáos  com certificáo  ̃racle
Database 11g Ćministrator Iertifié Cssociate ou versco superiorA 1,25

4 Especialista sob
́emańa pleno

Cnalista  ́e  Suporte  em Banco ́e  Dáos  com certificáo  ̃racle
Database 11g Ćministrator Iertifié Cssociate ou versco superiorA 1

1.6.7. Iáa ̃ŕem ́e Serviao (̃S) ́efinira as USTs necessarias para o seu ateńimento;
1.6.8. ̃ serviao ́e operaaco assistía a ser ́emańáo somente sera executáo pela Iontratáa méiante
̃SA ̃s serviaos prestáos póerco ser contratáos na forma ́e natureza continuáaA Esse serviao consiste no
provimento ́e suporte ́e instalaaco ́irecionáa pela fabricante, atraves ́as melhores praticas ́e mercáo,
para subsíiar a equipe nas tomáas ́e ́ecisco, póeńo ser renováos ́e forma sucessiva períóos no limite
estabelecío ́a Lei em conformíáe com o artA 57, inciso III ́a Lei nº 8666/93;
1.6.9. Cs  ̃Ss  ́everco  ́escrever,  entre  outros  itens,  os  serviaos  ́e  forma  ́etalháa,  contemplańo:  a
íentificaaco ́o tipo ́e serviao, complexíáe, prazos, requisitos ́e qualíáe, e responsavel pelo atesto;
1.6.10. C contratáa sera responsavel pelo fornecimento, próprio ou ́e terceiros, na móalíáe on premises ou
cloud,  ́os  ambientes  ́e  ́esenvolvimento,  teste  e  homologaaco,  quańo  necessarios  para  realizaaco  ́os
serviaos relacionáos às licenaas e sistemas integráos ́este ́ocumentoA
1.6.11. ̃ Ccoŕo ́e ̂ível ́e Serviao (SLC) ́eve ser conforme o item 1A7 abaixoA 
1.7. INDICADORES E NÍVEIS DE SERVIÇOS DO SUPORTE TÉCNICO
1.7.1. ̂íveis ́e serviao sco criterios objetivos e mensuraveis estabelecíos pela Iontratante com a finalíáe
́e aferir e avaliar ́iversos fatores relacionáos aos serviaos contratáos;
1.7.2. ̂os Ińicáores ́e ̂íveis ́e Serviao estco ́efiníos: a maneira pela qual estes fatores serco avaliáos
(severíáe);  o  impacto  ́o  incíente;  a  situaaco/cenario  associáa(o)  ao  incíente  e  o  prazo  ́e  soluaco
́efinío;
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1.7.3. Quańo o serviao prestáo nco alcanaar o nível ́e serviao estabelecío serco  aplicáos
́escontos/penalíáes, conforme estabelecío no item 8 ́este ́ocumento;
1.7.4. ̃s Ińicáores ́e ̂íveis ́e Serviao na execuaco ́os serviaos a serem prestáos ́everco ateńer o que
esta estipuláo a seguir:

Severidade Impacto Situação Prazo para solução

̂ível 1
Muito
Clto

Uso ́e próuaco ́os programas suportáos e interrompío ou
tco  severamente  afetáo  que  a  Iontratante  nco  consegue
continuar trabalhańo ́e móo razoavelA C peŕa ́o serviao e
totalA C operaaco e essencial para o negócio e trata-se ́e uma
emergênciaA Uma solicitaaco ́e serviao Severíáe 1 tem uma
ou mais ́as seguintes características:

1A Dáos corrompíos;
2A Uma funaco crítica ́ocumentáa nco esta ́isponível;
3A  ̃ sistema trava ińefiníamente,  causańo ́emoras
inaceitaveis ou ińefinías para recursos ou respostas;
4A  ̃  sistema  falha  repetíamente  após  tentativas  ́e
reinicializaacoA

Trabalho  contínuo  em
escala 24x7 ate a soluaco
́o problema,  póeńo ser
́e  contorno  e  ́epois
́efinitivaA  C  soluaco
́efinitiva  nco  póe
ultrapassar  10  (́ez)  horas
corrías  contáas  a  partir
́a abertura ́o chamáoA

̂ível 2 Clto

C peŕa ́o serviao e significativaA Funcionalíáes importantes
nco  estco  ́isponíveis,  com  nenhuma  soluaco  alternativa
aceitavel;  no  entanto,  a  operaaco  póe  continuar  ́e  forma
limitáaA

Trabalho  em  escala  16x7
ate a soluaco ́o problema,
póeńo ser ́e contorno e
́epois ́efinitivaA C soluaco
́efinitiva  nco  póe
ultrapassar 20 (vinte) horas
uteisA

̂ível 3 Méio
C  peŕa  ́o  serviao  e  pequenaA  ̃  problema  gera
inconvenientes que póem exigir uma soluaco alternativa para
restaurar a funcionalíáeA

Cte 30 (trinta) horas uteisA

̂ível 4 Baixo

Solicitaaões  informaaões  ou  esclarecimentos  ́a
́ocumentaaco  oficial  relativa  ao  seu  software,  mas  nco  ha
impacto na operaaco ́o mesmoA ̂co ha peŕa ́e serviaoA ̃
resultáo nco impée o funcionamento ́o sistemaA

Cte 5 (cinco) ́ias uteisA

1.7.5. ̃ “tempo ́e ateńimento” refere-se ao prazo que a Iontratáa registra o chamáo ́a Iontratante em um
́os canais ́e ateńimento (email, chat, 0800 ou outros ́efiníos)A Esse prazo para registro (estar no sistema
́e chamáos ́a contratáa) ́eve ser ́e, no maximo, 1 (uma) hora após o contato pela Iontratante, salvo
justificativa formalmente apresentáa pela Iontratáa, que sera avaliáa pela Iontratante, póeńo ser aceita
ou nco, seńo ́ecisco exclusiva ́a Iontratante;

1.7.6. ̃ “tempo ́e soluaco” ́e um chamáo correspońe ao tempo ́ecorrío entre a abertura e a resoluaco ́o
chamáo para o ateńimento ́e uma requisiaco ́e serviao ou ́a resoluaco ́e um problema ou incíente, com
o restabelecimento completo ́o recurso ou funcionalíáe ́o software/haŕware ̃racle ou ́a implementaaco
́e uma soluaco ́e contorno que seja formalmente aceita pela Iontratante;

1.7.7. ̂co sera contabilizáo, para fins ́e aferiaco ́o prazo ́e soluaco, o tempo consumío pela Iontratante
para a execuaco ́e aaões ou procéimentos que forem solicitáos pela Iontratáa necessarios à ́epuraaco ou
resoluaco ́o chamáo;

1.7.8. Devera  ser  minimamente  formalizáo  e  registráo  por  e-mail  as  solicitaaões  e  aaões  que  forem
́emańáas à Iontratante, requereńo aińa, o registro ́e ́ata e hora ́o seu encaminhamento;

1.7.9. Devera ser ́evíamente registráo na ́ocumentaaco ́e encerramento ́o chamáo as evíências e a
memória  ́e  calculo  ́as  horas  consumías  pela  Iontratante  na  execuaco  ́as  aaões  e  procéimentos
́emańáosA C Iontratante ́evera inserir o histórico ́o chamáo em uma base ́e conhecimento associáa à
Iontratante, ́eśe o registro ́o(s) problema(s)/incíente(s) ate a soluaco ́efinitiva ́este(s), a fim ́e servir ́e
consulta tecnica posterior, quańo necessario;

1.7.10. ̂co serco consíeráos os tempos ́as paráas programáas, isto e, paráas previamente acoŕáas
com a Iontratante, com antecéência mínima ́e 24 (vinte e quatro) horas, bem como os períóos abonáos
pela Iontratante,  em razco ́a ocorrência ́e interrupaões ou ́egráaaões nos equipamentos,  recursos ou
funcionalíáes  ́a  soluaco  oriuńa  ́e  manutenaões  realizáas  pela  Iontratante  em  seu  ambiente
computacionalA
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ANEXO B – RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Órgão/Entidade

 1
ETIIE - Empresa ́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara - CvA Pontes Vieira, 220 - Sco Joco ́o TauapeA IEP: 
60A130-240A Fortaleza-IEA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20210003– ETICE/DITEC                                                                                    26/42



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À

Central de Licitações do Estado do Ceará.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 20210003– ETICE.

C proposta encontra-se em conformíáe com as informaaões previstas no éital e seus CnexosA

1. Identificação do licitante:

 a) Razco Social: 

 b) IPF/ÎPJ e Inscriaco Estáual:

 c) Eńereao completo:

 ́) Representante Legal (nome, nacionalíáe, estáo civil, profissco, RG, IPF, ́omicílio):

 e) Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condições Gerais da Proposta:

•   C presente proposta e valía por ______ (______) ́ias, contáos ́a ́ata ́e sua emisscoA

•   ̃ objeto contratual tera garantia ́e __________(_______) _________A

3. Formação do Preço:

GRUP̃_____

ITEM ESPEIIFIICCÃ ÛIDCDE DE MEDIDC QTDE
VCL̃R (R$)

ÛITÁRĨ  T̃TCL

VCL̃R GL̃BCL R$: 

Valor por extenso (________________________)

DECLARO,  sob as sanaões áministrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas ́a lei, que tóa
́ocumentaaco anexáa ao sistema sco autênticasA

Local e ́ata 

Cssinatura ́o representante legal 

(̂ome e cargo)
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210003-ETICE
PROCESSO Nº 10273391/2020.

Cos __ ́ias ́o mês ́e ________ ́e 20__, na sée ́a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara -
ETIIE, foi lavráa a presente Cta ́e Registro ́e Preaos, conforme ́eliberaaco ́a Cta ́o Pregco Eletrônico nº
20210003– ETIIE ́o respectivo resultáo homologáo, publicáo no Diario ̃ficial ́o Estáo em __/__/20__,
às  fls  ____,  ́o  Processo  nº  10273391/2020, que  vai  assináa  pelo  titular  ́a  Empresa  ́e  Tecnologia  ́a
Informaaco ́o Ieara – ETIIE – gestora ́o Registro ́e Preaos, pelos representantes legais ́os ́etentores ́o
registro ́e preaos, tóos qualificáos e relacionáos ao final, a qual sera regía pelas clausulas e cońiaões
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. ̃ presente instrumento fuńamenta-se:
 I. ̂o Pregco Eletrônico nº 20210003– ETIIEA
 II. ̂os termos ́o Decreto Estáual nº 32A824, ́e 11/10/2018, publicáo DÃAE ́e 11/10/2018A
III. ̂a Lei Féeral nAº 8A666, ́e 21A6A93
IV. Regulamento ́e Licitaaões e Iontratos ́a ETIIE
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
C presente Cta tem por objeto o  Registro ́e Preaos, visańo futuras e eventuais aquisiaões ́e licenaas e
contrataaões ́e serviaos relacionáos à Plataforma ̃racle, incluińo suporte tecnico e atualizaaco tecnológica
pelo períóo ́e 12 (́oze) meses, a fim ́e viabilizar a continuíáe ́os serviaos vinculáos a estes próutos
no ambiente computacional ́a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara – ETIIE e ́emais órgcos ́o
Governo ́o Estáo ́o Ieara, que fazem uso ́e serviaos tecnicos especializáos nesta plataforma, ́e acoŕo
com as especificaaões e quantitativos previstos no Cnexo I - Termo ́e Referência ́e Pregco Eletrônico nº
20210003-  ETIIE,  que  passa  a  fazer  parte  ́esta  Cta,  com  as  propostas  ́e  preaos  apresentáas  pelos
prestáores  ́e  serviaos  classificáos  em  primeiro  lugar,  conforme  consta  nos  autos  ́o  Processo  nº
10273391/2020A
Subcláusula Única - Este instrumento nco obriga a Ćministraaco a firmar contrataaões, exclusivamente por
seu interméio, póeńo realizar licitaaões específicas, obéecía a legislaaco pertinente, sem que, ́esse fato,
caiba recurso ou ińenizaaco ́e qualquer especie aos ́etentores ́o registro ́e preaos, seńo-lhes asseguráo
a preferência, em iguaĺáe ́e cońiaõesA
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
C presente Cta ́e Registro ́e Preaos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a ́ata ́a
sua publicaaco ou entco ate o esgotamento ́o quantitativo nela registráo, se este ocorrer primeiroA
CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Iabera a ETIIE o gerenciamento ́este instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em
conformíáe com as normas ́o Decreto Estáual nº 32A824/2018, publicáo no DÃAE ́e 11/10/2018A
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em ́ecorrência  ́a publicaaco  ́esta  Cta, a  ETIIE,  e/ou  pelo  órgco/entíáe  interessáos,  póerco  firmar
contratos com os prestáores ́e serviaos,  com preaos registráos,  ́eveńo comunicar ao órgco gestor,  a
recusa  ́o  ́etentor  ́e  registro  ́e  preaos  em  executar  o  serviao  no  prazo  estabelecío  pelos  órgcos
participantesA
Subcláusula Primeira -  ̃ prestáor ́e serviao tera  o prazo ́e 5 (cinco)  ́ias uteis,  contáos a partir  ́a
convocaaco, para a assinatura ́o contratoA Este prazo póera ser prorrogáo uma vez por igual períóo, ́eśe
que solicitáo ́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente justificáo e aceito pela contratanteA
Subcláusula Segunda - ̃ instrumento ́e que trata o subitem anterior,  emitío em 2 (́uas) vias, seńo a
primeira para o prestáor ́e serviao e a seguńa para arquivo ́a contratante e tera carater convocatórioA 
Subcláusula Terceira  -  ̂a emissco ́a oŕem ́e fornecimento ou instrumento equivalente, sera exigía a
comprovaaco ́as cońiaões ́e habilitaaco exigías no éital, as quais ́everco ser mantías pela contratáa
́urante tóo o períóo ́a contrataacoA
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
̃s signatarios ́esta Cta ́e Registro ́e Preaos assumem as obrigaaões e responsabilíáes constantes no
Decreto Estáual ́e Registro ́e Preaos  nº 32A824/2018A
Subcláusula  Primeira  -  Iompetira  a  ETIIE na  qualíáe  ́e  gestor  ́o Registro  ́e Preaos,  o  controle  e
áministraaco ́o SRP, em especial, as atribuiaões estabelecías nos incisos I ao VII, ́o artA 17, ́o Decreto
Estáual n° 32A824/2018A
Subcláusula Segunda - Iabera ao órgco participante, as atribuiaões que lhe sco conferías nos termos ́os
incisos I a V ́o artA 18, ́o Decreto Estáual n° 32A824/2018A
Subcláusula Terceira - ̃ ́etentor ́o registro ́e preaos, ́urante o prazo ́e valíáe ́esta Cta, fica obrigáo
a:
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a)  ateńer  aos  péíos  efetuáo(s)  pelo(s)  órgco(s)  ou  entíáe(s) participante(s)  ́o
SRP, bem como aqueles ́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta Cta, ́urante a sua
vigênciaA
b) executar os serviaos ofertáos, por preao unitario registráo, nas quantíáes ińicáas pelo) participante) ́o
Sistema ́e Registro ́e PreaosA
c) respońer no prazo ́e ate 5 (cinco) ́ias a consultas ́a ETIIE, órgco gestor ́e Registro ́e Preaos sobre a
pretensco ́e órgco/entíáe nco participanteA
d) Iumprir, quańo for o caso, as cońiaões ́e garantia ́o objeto, responsabilizańo-se pelo períóo oferecío
em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela ĆministraacoA
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s preaos registráos sco os preaos unitarios ofertáos nas propostas ́os ́etentores ́e preaos ́esta Cta, os
quais estco relacionáos no Mapa ́e Preaos ́os itens, anexo a este instrumento e servirco ́e base para
futuras execuaões ́e serviaos, observáas as cońiaões ́e mercáoA
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s  preaos  registráos  só  póerco  ser  revistos  nos  casos  previstos  no  artA  23,  ́o  Decreto  Estáual  n°
32A824/2018A
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
̃s preaos registráos na presente Cta, póerco ser canceláos ́e pleno ́ireito, nas situaaões previstas no artA
25, e na forma ́o artA 26, ambos ́o Decreto Estáual n° 32A824/2018A 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO 
Cs aquisiaões ́os bens/serviaos que póerco ávir ́esta Cta ́e Registro ́e Preaos serco formalizáas por
meio  ́e  instrumento  contratual  a  ser  celebráo  entre  o  órgco  participante/interessáos  e  o  fornecéor/
prestáor ́e serviaoA
Subcláusula Primeira – Iaso o fornecéor/ prestáores ́e serviaos classificáo em primeiro lugar, nco cumpra
o prazo estabelecío pelos órgcos participantes, ou se recuse a executar o serviao ou entrega ́o bem, tera o
seu registro ́e preao canceláo, sem prejuízo ́as ́emais sanaões previstas em lei e no instrumento contratualA
Subcláusula Segunda – ̂este caso,  o órgco participante comunicara ao órgco gestor,  competińo a este
convocar sucessivamente por oŕem ́e classificaaco, os ́emais fornecéores/ prestáores ́e serviaosA 
Subcláusula Terceira - C contrataaco sera formalizáa conforme ́isposto no CrtA14 ́o Decreto Estáual n°
32A824/2018A
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Subcláusula Primeira – ̃ fornecéor que praticar quaisquer ́as cońutas previstas nos incisos I, II, III, V, VIII,
IX e X   ́o artA 37, ́o Decreto Estáual nº 33A326/2019, sem prejuízo ́as sanaões legais nas esferas civil e
criminal, inclusive as ́ecorrentes ́a Lei nº 12A846/2013, estara sujeita às seguintes penalíáes:
a) Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o preao total ́o (s) item (ns) registráo(s)A
b) Impéimento  ́e  licitar  e  contratar  com a  Ćministraaco,  seńo,  entco,  ́escréenciáo  no  cáastro  ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gestco (SEPLCG), ́o Estáo ́o Ieara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniaco  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaaco  perante  a  própria  autoríáe  que  aplicou  a  penalíáe,  sem prejuízo  ́a  multa  prevista  neste
instrumento e ́as ́emais cominaaões legaisA
Subcláusula  Segunda – C ETIIE ́ara publicíáe ́a sanaco áministrativa para registro no Iáastro ́e
Fornecéores ́o EstáoA
Subcláusula Terceira –  ̃ fornecéor recolhera a multa por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a ETIIE, se
nco o fizer, sera cobráa em processo ́e execuacoA

Subcláusula  Quarta -  C multa póera ser aplicáa com outras sanaões seguńo a natureza e a gravíáe ́a
falta cometía, ́eśe que observáo o princípio ́a proporcionalíáeA
Subcláusula Quinta – ̂enhuma sanaco sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma
́a leiA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cs cońiaões gerais ́a contrataaco, tais como os prazos para entrega e recebimento ́o objeto, as obrigaaões
́a  contratante  e  ́a  contratáa,  cońiaões  ́e  pagamento,  penalíáes  e  ́emais  cońiaões  ́o  ajuste,
encontram-se ́efiníos no Termo ́e Referência e na Minuta ́o IontratoA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro ́o município ́a Ĩ̂TRCTĈTE, para conhecer ́as questões relacionáas com a presente
Cta que nco possam ser resolvías pelos meios áministrativosA

Cssinam esta Cta, os signatarios relacionáos e qualificáos a seguir, os quais firmam o compromisso ́e zelar
pelo fiel cumprimento ́as suas clausulas e cońiaõesA

Signatarios:
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Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura

Detentores do
Registro de Preços

Nome do
Representante

Cargo CPF RG Assinatura
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__ - MAPA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

Este ́ocumento e parte ́a Cta ́e Registro ́e Preaos acima referenciáa, celebráa entre a Empresa ́e
Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara - ETIIE e o Prestáor ́e Serviao, cujos preaos estco a seguir registráos
por item, em face ́a realizaaco ́o Pregco Eletrônico nº 20210003- ETIIEA

Serviços Recorrentes Especializados de Operação Assistida  – Os prazos de vigência e de execução contratual do item 
20 serão de 12 (doze) meses

Item Cód Item
Especificação  do
Item 

Fornecedores  Por
Ordem  de
Classificação

Qtde Unidade
Preço
Registrado  do
Item(R$)

Valor Total (R$)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ____ / _____.
PROCESSO Nº 10273391/2020 - ETICE.
Ĩ̂TRCT̃ QUE ÊTRE SI IELEBRCM  C EMPRESC DE TEÎ̃L̃GIC DC ÎF̃RMCCÃ D̃ IECRÁ -
ETIIE  E  (̃)  C ________________________,  CBCIX̃  QUCLIFIICD̃S,  PCRC ̃  FIM  QUE  ̂ELE  SE
DEILCRCA

A  EMPRESA  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  DO  CEARÁ  -  ETICE,  situáa  na
______________________,  inscrita  no  ÎPJ  sob  o  nº  __________________,  ́oravante  ́enomináa
Ĩ̂TRCTĈTE,  neste  ato  representáa  pelo  _________________________________,  (nacionalíáe),
portáor  ́a  Iarteira  ́e  Íentíáe  nº  _____________,  e  ́o  IPF  nº  __________________,  resíente  e
́omiciliáa(o)  em  (Município  -  UF),  na  _______________________________,  e  a
___________________________, com sée na _________________________________, IEP: ___________,
Fone:  ______________,  inscrita  no  IPF/ÎPJ  sob  o  nº  __________________,  ́oravante  ́enomináa
Ĩ̂TRCTCDC, representáa neste ato pelo __________________, (nacionalíáe), portáor ́a Iarteira ́e
Íentíáe nº _____________, e ́o IPF nº __________________, resíente e ́omiciliáa(o) em (Município -
UF), na _____________________________, têm entre si justa e acoŕáa a celebraaco ́o presente contrato,
méiante as clausulas e cońiaões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. ̃ presente contrato tem como fuńamento o éital  ́o Pregco Eletrônico n°  20210003- ETIIE e seus
anexos, os preceitos ́o ́ireito publico, e a Lei Féeral nº 8A666/1993, com suas alteraaões, e, aińa, outras leis
especiais necessarias ao cumprimento ́e seu objetoA
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vinculáo aos termos ́o éital ́o Pregco Eletrônico nº  20210003-
ETIIE  e  seus  Cnexos,  e  à  proposta  ́a  Ĩ̂TRCTCDC,  os  quais constituem  parte  ́este  instrumento,
ińepeńente ́e sua transcriacoA
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 
3.1. Ionstitui  objeto  ́este  contrato as  aquisiaões  ́e  licenaas  e  contrataaões  ́e  serviaos  relacionáos  à
Plataforma ̃racle, incluińo suporte tecnico e atualizaaco tecnológica pelo períóo ́e 12 (́oze) meses, a fim
́e viabilizar a continuíáe ́os serviaos vinculáos a estes próutos no ambiente computacional ́a Empresa
́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara – ETIIE e ́emais órgcos ́o Governo ́o Estáo ́o Ieara, que fazem
uso ́e serviaos tecnicos especializáos nesta plataforma, ́e acoŕo com as especificaaões e quantitativos
previstos no Cnexo I - Termo ́e Referência ́o Éital ́o Pregco Eletrônico nº 20210003- ETIIE e na proposta
́a Ĩ̂TRCTCDCA
CLÁUSULA QUARTA -  DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. C entrega ́o objeto ́ar-se-a sob a forma ́e fornecimento parceláa, nos termos estabelecíos na clausula
́ecima ́o presente instrumentoA
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO
5.1. ̃ preao contratual global importa na quantia ́e R$ _________(_______________), sujeito a reajustes,
́eśe que observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a apresentaaco ́a propostaA
5.1.1. Sera áotáo para fins ́e reajuste, a aplicaaco ́o íńice econômico:   íńice nacional ́e preaos ao
Ionsumíor Cmplo - IPCA, calculáo pelo Instituto Brasileiro ́e Geografia e Estatística - IBGEA
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. ̃ pagamento sera efetuáo ate 20 (vinte) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaaco ́a nota fiscal/fatura
́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataaco, méiante créito em conta corrente em nome ́a contratáa,
exclusivamente no Banco  Bráesco  S/C,  conforme Lei  nº  15A241,  ́e 06  ́e ́ezembro  ́e 2012,  salvo as
economias mistas e suas subsíiarias com exceaco ́a Iompanhia ́e Água e Esgoto – ICGEIEA
6.1.1. C nota fiscal/fatura que apresente incorreaões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correaõesA
̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comeaara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaaco ́a nota
fiscal/fatura corrigíaA
6.2. ̃ pagamento ́os itens 18 e 19 ocorrerco em ate 36 (trinta e seis) parcelas mensais e iguais, mas póeńo
os itens serem pagos em parcela unica ou menos parcelasA
6.3. ̂co sera efetuáo qualquer pagamento à Ĩ̂TRCTCDC, antes ́a execuaco ́o objeto, se este nco estiver
́e acoŕo com as especificaaões ́o Cnexo I – Termo ́e Referência ́o éital ́o Pregco Eletrônico n° 20210003
e em caso ́e ́escumprimento ́as cońiaões ́e habilitaaco exigías na licitaacoA
6.4. ̂o  caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a contratáa nco tenha concorrío ́e alguma forma para
tanto, serco ́evíos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal ́e 6% aAaA (seis por cento ao ano),
capitalizáos ́iariamente em regime ́e juros simplesA
6.4.1. ̃ valor ́os encargos sera calculáo pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos moratórios
́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo pagamento; I = Íńice ́e
compensaaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor ́a prestaaco em  atrasoA
6.5. Tóa a ́ocumentaaco exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer processo ́e reprografia,
autenticáa por cartório competente ou por servíor ́a Ćministraaco, ou publicaaco em órgco ́a imprensa
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oficialA Iaso a ́ocumentaaco tenha sío emitía pela internet, só sera aceita após  a
confirmaaco ́e sua autenticíáeA
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. Cs ́espesas ́ecorrentes ́a contrataaco serco provenientes ́os recursos __________________________A
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

8.1 ̃s prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual serco ́e 12 (́oze) meses para os itens ́e 01 à 17 e 20A
Para os itens 18 e 19 os prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual serco ́e 36 (trinta e seis) mesesA ̃s
prazos serco contáos a partir ́a oŕem ́e fornecimento ou serviaoA

8.1.1. C publicaaco resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o artA 61, ́a Lei Féeral nº
8A666/1993A
8.2. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuaco póerco ser prorrogáos nos termos ́o artA 57 ́a Lei Féeral n°
8A666/1993A
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Para  efeito  ́a  garantia  contratual  sera  observáo  o  ́isposto  no  subitem 20A17A  ́o  éital  ́o  pregco
eletrônico n° 20210003-ETIIEA
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
10.1. Quanto à entrega:
10.1.1. ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificaaões estabelecías neste
instrumento, nos locais ińicáos no anexo B ́o Cnexo I – Termo ́e Referência ́o éital, no prazo ́e 30 (trinta)
́ias corríos, contáo a partir ́o recebimento ́a ̃ŕem ́e Serviao ou instrumento habil;
10.1.2. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e foraa maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, nco serco consíeráos como
ináimplemento contratualA
10.1.3. Para os itens 18 e 19, o objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificaaões
estabelecías neste instrumento, nos locais ińicáos nesse Termo, no prazo ́e 60 (sessenta) ́ias corríos,
contáo a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e serviao ou instrumento habil;
10.2. Quanto ao recebimento: 
10.2.1.PROVISORIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaaco ́a conformíáe ́o objeto
com as especificaaões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa ́a Iontratáa e que ́evera encaminhar pela
IontratanteA
10.2.2.  DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaaco ́a qualíáe e
́a  quantíáe  ́o  objeto,  certificańo-se  ́e  que  tóas  as  cońiaões  estabelecías  foram  ateńías  e,
consequente  aceitaaco  ́as  notas  fiscais  pelo  gestor  ́a  contrataaco,  ́eveńo  haver  rejeiaco  no  caso  ́e
́esconformíáeA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońiaões ́este instrumentoA
11.2. Manter ́urante tóa a execuaco contratual, em compatibilíáe com as obrigaaões assumías, tóas as
cońiaões ́e habilitaaco e qualificaaco exigías na licitaacoA
11.3. Cceitar, nas mesmas cońiaões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões limitáos ao
estabelecío no § 1º, ́o artA 65, ́a Lei Féeral nº 8A666/1993, tomańo-se por base o valor contratualA
11.4. Refazer  o  objeto  ́o  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  ́efeitos  ou  incorreaões  resultantes  ́a
execuaco, bem como  em ́esconformíáe com as especificaaões ́o Cnexo I -  Termo ́e Referência ou ́e
materiais  empregáos,  e  respońera  por  ́anos  causáos  ́iretamente  a  terceiros  ou  à  Ĩ̂TRCTĈTE,
ińepeńentemente ́a comprovaaco ́e sua culpa ou ́olo na execuaco ́o contrato, nco póeńo ser arguío
para efeito ́e exclusco ou réuaco ́e sua responsabilíáe o fato ́e a Ĩ̂TRCTĈTE procéer à fiscalizaaco
ou acompanhar a execuaco contratualA
11.4.1. Para cumprimento ́o previsto neste subitem, sera concéío o prazo ́e 30 (trinta) ́ias, contáo ́a
notificaacoA
11.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a execuaco
́este contrato, inclusive as obrigaaões relativas a salarios, prevíência social, impostos, encargos trabalhistas,
fiscais,  comerciais  e  outras  províências,  respońeńo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  ́as  leis
trabalhistas e específicas ́e acíentes ́o trabalho e legislaaco correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo na
execuaco contratualA
11.6. Prestar  iméiatamente  as  informaaões  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitáos  pela
Ĩ̂TRCTĈTE,  salvo  quańo  implicarem  em  ińagaaões  ́e  carater  tecnico,  hipótese  em  que  serco
respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horasA
11.7. Iumprir,  quańo  for  o  caso,  as  cońiaões  ́e  garantia  ́o  objeto,  responsabilizańo-se  pelo  períóo
oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela ĆministraacoA
11.8. Províenciar  a substituiaco ́e qualquer profissional  envolvío na execuaco ́o objeto  contratual,  cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaaco ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
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11.9. Respeitar  a  legislaaco  relativa  à  ́isposiaco  final  ambientalmente áequáa  ́os
resí́uos geráos, mitigaaco ́os ́anos ambientais por meio ́e méías cońicionantes e ́e compensaaco
ambiental e outros, conforme previsto em leiA
11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância ́o ́ispositivo no título II, capítulo V, ́a ILT, e na
Portaria nAº 3A460/77,  ́o Ministerio ́o Trabalho,  relativos a seguranaa e higiene ́o trabalho,  bem como a
Legislaaco correlata em vigor a ser exigíaA
11.11. Fornecer um canal  oficial  ́e suporte  tecnico especializáo para ateńer ́emańas operacionais  ́a
Iontratante, em regime integral e ininterrupto, sempre ́e acoŕo com os processos ́e ateńimento ́efiníos
pela Iontratáa;
11.12. Iomunicar à Iontratante qualquer alteraaco nos canais ́e suporte tecnico, bem como nos processos ́e
ateńimento e tramitaaco ́e suporteA
11.12.1. Cs alteraaões nco entrarco em vigor sem que ocorra a notificaaco ́a Iontratante;
11.12.2. Uma vez realizáa a notificaaco ́a Iontratante acerca ́as móificaaões acima mencionáas,  tais
alteraaões póerco ser aplicáas ́e maneira iméiataA
11.13. Iomunicar à Iontratante, com antecéência mínima ́e 48 (quarenta e oito) horas, a necessíáe ́e
interrupaco ou ́egráaaco ́o serviao por motivo ́e manutenaco, atualizaaco ou qualquer outro evento que
possa, ́e alguma forma, interferir na prestaaco ́os serviaos que serco objeto ́o contratoA
11.14. Cteńer  prontamente  quaisquer exigências  ́o  representante ́a Iontratante,  inerentes  ao objeto  ́o
contrato;
11.15. Implantar a supervisco permanente ́os serviaos ́e móo áequáo e ́e forma a obter uma operaaco
correta e eficaz;
11.16. Prestar os serviaos ́entro ́os parâmetros e rotinas estabelecíos, em observância as recomeńaaões
aceitas pela boa tecnica, normas e legislaaco;
11.17. Cssinar Termo ́e Ionfíencialíáe e Sigilo, resguaŕańo que os recursos, ́áos e informaaões ́e
propriéáe  ́a  Iontratante,  e  quaisquer  outros,  repassáos  por  foraa  ́o  objeto  ́o  contrato,  constituem
informaaco privilegiáa e possuem carater ́e confíencialíáe e sigilo;
11.18. Manter, sob as penas ́a lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer ́áos, informaaões,
́ocumentos,  especificaaões  tecnicas  e  comerciais  ́os  bens  ́a  Iontratante,  ́e  que  venha  a  tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiáos, sejam relacionáos ou nco com a prestaaco ́e
serviaos objeto ́o contrato;
11.19. Ionferir  e atestar os serviaos prestáos,  garantińo que os mesmos atingem o nível  ́e áequaaco
́escrito  pela  Iontratante,  cumprińo,  rigorosamente,  os  prazos  estabelecíos  pela  Iontratante  e
responsabilizańo-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeiaões venham causar à Iontratante ou
a terceiros, ́e móo ́ireto ou ińireto, alem ́e realizar novamente o serviao incorreto, se for o caso, sem
quaisquer ônus para a Iontratante;
11.20. Substituir os empregáos, nos casos ́e falta, ausência legal, ferias, bem como nos casos em que a
cońuta ́o prestáor seja consíeráa inconveniente pela Iontratante, ́e móo que os serviaos nco sejam
́escontinuáos nos horarios/períóos estabelecíos;
11.21. Dar  ciência  à  Iontratante,  iméiatamente  e  por  escrito,  ́e qualquer  anormalíáe  que  verificar  na
prestaaco ́os serviaos;
11.22. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitáos, ateńeńo prontamente a tóas as reclamaaões e
convocaaões ́a Iontratante;
11.23. Diligenciar  para  que seus empregáos nco prestem serviaos  que nco  os  previstos  no objeto  ́este
contrato;
11.24. Dispor-se a tóa e qualquer fiscalizaaco ́a Iontratante, no tocante à prestaaco ́os serviaos, assim
como ao cumprimento ́as obrigaaões previstas neste contrato;
11.25. Fiscalizar o perfeito cumprimento ́os serviaos a que se obrigou, cabeńo-lhe integralmente os ônus
́ecorrentes;
11.26. ̂co manter relaaco ́e emprego/trabalho, ́e forma ́ireta ou ińireta, com menor ́e 18 (́ezoito) anos ́e
íáe em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor ́e 16 (́ezesseis) anos ́e íáe em qualquer
trabalho, salvo na cońiaco ́e apreńiz, a partir ́os 14 (catorze) anos;
11.27. Cssegurar a nco utilizaaco ́e trabalho em cońiaões ́egráantes, sob regime foraáo ou em cońiaões
analogas à escravíco, bem como a nco utilizaaco ́e praticas ́iscriminatórias em razco ́e crenaa religiosa,
raaa, cor, sexo, orientaaco sexual, partío político, classe social, nacionalíáe;
11.28. Diligenciar para que seus empregáos, quańo em serviao na Iontratante, apresentem-se em cońiaões
áequáas ́e ́escanso, ́e alimentaaco, ́e estáo ́e alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a
seguranaa ́e tóos no ambiente ́a Iontratante, sejam clientes, empregáos ou terceirizáos; 
11.29. ̃bservar estritamente a véaaco ao nepotismo, nos termos ́a Lei;
11.30. Responsabilizar-se por tóos os ́ireitos e obrigaaões contratáos, mesmo que transfira para autorizáas
tecnicas parte ́os serviaos contratáosA
11.31. Iomunicar ao gestor ́o contrato, por escrito, qualquer fato relacionáo ao uso ińevío ́o equipamento,
para províências por parte ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
11.32. ̂co veicular publicíáe acerca ́a contrataaco, salvo previa autorizaaco ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
11.33. Disponibilizar nos termos ́a Lei nº 15A854, ́e 24/09/2015, vagas ́e empregos a presos em regime
semiaberto,  aberto,  em  livramento  cońicional  e  egressos  ́o  sistema  prisional  e  aos  jovens  ́o  sistema
socioéucativo  entre  16  e  18  anos,  que  estejam cumprińo  méía  ́e  semilibeŕáeA  Iaso  a  execuaco
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contratual nco necessite, ou necessite ́e 5 (cinco) ou menos trabalháores, a reserva  ́e  vagas
sera facultativaA 
11.33.1. Encaminhar mensalmente,  respectivamente,  à  IISPE/SEJUS e à  SPS,  a  folha ́e frequencia  ́os
presos  e  egressos  e/ou jovens ́o sistema sociéucativo,  contempláos com a reserva  ́e vagasA  Iaso  a
Ĩ̂TRCTCDC nco esteja obrigáa a ́isponibilizar vagas nos termos ́a Lei nº 15A854, ́e 24/09/2015 ficara
́ispensáa ́o envio ́a folha ́e frequênciaA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar a execuaco ́o objeto à Ĩ̂TRCTCDC atraves ́a emissco ́e ̃ŕem ́e Serviao/̃ŕem ́e
FornecimentoA
12.2.Proporcionar  à  Ĩ̂TRCTCDC tóas as  cońiaões  necessarias  ao pleno cumprimento  ́as  obrigaaões
́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 8A666/1993 e suas alteraaõesA
12.3. Fiscalizar a execuaco ́o objeto contratual, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em ́ecorrência,
solicitar províências ́a Ĩ̂TRCTCDC, que ateńera ou justificara ́e iméiatoA
12.4. ̂otificar a Ĩ̂TRCTCDC ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuaco ́o objeto contratualA
12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCTCDC nas cońiaões estabelecías neste TermoA
12.6. Cplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumentoA
12.7. ̂co obstante a Ĩ̂TRCTCDC seja a unica e exclusiva responsavel pela entrega/execuaco ́o objeto, a
Ĩ̂TRCTĈTE reserva-se o ́ireito ́e exercer a mais ampla, irrestrita, permanente e completa fiscalizaaco,
́iretamente  ou  por  outros  prepostos  ́esignáos,  póeńo,  em  ́ecorrência,  solicitar  províências  ́a
Ĩ̂TRCTCDC, que ateńera ou justificara ́e iméiatoA
12.8. Permitir o acesso ́os funcionarios ́a Ĩ̂TRCTCDC, quańo necessario, para execuaco ́os serviaos e
prestar as informaaões e os esclarecimentos que venham a ser solicitáos pela Ĩ̂TRCTCDCA
12.9. Responsabilizar-se pela infraestrutura necessaria para instalaaco e o funcionamento, ́e forma segura,
́os equipamentos contratáos, como energia eletrica, pontos eletricos e lógicos ́e rée, exceto estabilizáores
e autotransformáores, observańo as cońiaões préiais e suas restriaõesA
12.10. Fornecer informaaões à Ĩ̂TRCTCDC, atualizáas ́e localizaaco ́os equipamentos contratáosA
12.11. Fornecer,  em  prazo  anterior  à  implantaaco  ́os  equipamentos  contratáos,  tóas  as  informaaões
́etalháas para cáa instalaaco, tais como: ̂ome ́a Localizaaco; Eńereao e Éificaaco; Informaaões ́e
infraestrutura física; Usuario Responsavel pelo RecebimentoA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
13.1. C execuaco contratual sera acompanháa e fiscalizáa pelo (a) ___________________, especialmente
́esignáo (a) para este fim pela Ĩ̂TRCTĈTE, ́e acoŕo com o estabelecío no artA 67, ́a Lei Féeral nº
8A666/1993, ́oravante ́enomináa simplesmente ́e GEST̃R (C)A
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. ̂o  caso  ́e  ináimplemento  ́e  suas  obrigaaões,  a  Ĩ̂TRCTCDC estara  sujeita,  sem prejuízo  ́as
sanaões legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalíáes:
14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o valor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5% (cinco
por cento) pela inobservância ́o prazo fixáo para apresentaaco ́a garantiaA
b) Multa ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalenteA
c) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual superior
a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalenteA C aplicaaco ́a presente multa
exclui a aplicaaco ́a multa prevista na alínea anteriorA
d) Multa ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o valor ́a oŕem ́e serviao ou instrumento equivalente,
em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para 0,3% (três ́ecimos por cento) em
caso ́e reincíênciaA
e) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuaco ́o objeto ou
rescisco contratual nco motiváa pela contratante, inclusive o cancelamento ́o registro ́e preaoA
14.2.  Impéimento ́e licitar e contratar com a Ćministraaco, seńo entco, ́escréenciáa no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gestco (SEPLCG), ́o Estáo ́o Ieara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniaco  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaaco perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́as multas previstas neste
instrumento e ́as ́emais cominaaões legaisA
14.3. C multa a que porventura a contratáa ́er causa sera ́escontáa ́a garantia contratual  ou,  na sua
ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranaa e pagamento pela execuaco ́o
contrato, reservańo-se a contratante o ́ireito ́e utilizar, se necessario, outro meio áequáo à liquíaaco ́o
́ebitoA
14.3.1. Se  nco  for  possível  o  pagamento  ́a  multa  por  meio  ́e  ́escontos  ́os  créitos  existentes,  a
Ĩ̂TRCTCDC recolhera  a  multa  por  meio  ́e  Documento  ́e  Crrecáaaco  Estáual  (DCE),  póeńo  ser
substituí́o por outro instrumento legal, em nome ́o órgco Ĩ̂TRCTĈTEA Se nco o fizer, sera cobráo em
processo ́e execuacoA 
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14.4. ̂enhuma  sanaco  sera  aplicáa  sem  garantia  ́a  ampla  ́efesa  e contráitório,  na
forma ́a leiA
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
15.1. C contratáa  ́eve  observar  e  fazer  observar,  por  seus  fornecéores  e  subcontratáos,  se  ámitía
subcontrataaco, o mais alto párco ́e etica ́urante tóo o processo ́e licitaaco, ́e contrataaco e ́e execuaco
́o objeto contratualA Para os propósitos ́esta clausula, ́efinem-se as seguintes praticas:
a) “prática corrupta”:  oferecer, ́ar, receber ou solicitar, ́ireta ou ińiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo ́e influenciar a aaco ́e servíor publico no processo ́e licitaaco ou na execuaco ́e contratoA
b) “prática fraudulenta”: a falsificaaco ou omissco ́os fatos, com o objetivo ́e influenciar o processo ́e
licitaaco ou ́e execuaco ́e contratoA
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acoŕo entre ́ois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órgco licitáor, visańo estabelecer preaos em níveis artificiais
e nco-competitivosA
d) “prática coercitiva”: causar ́ano ou ameaaar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou sua
propriéáe, visańo influenciar sua participaaco em um processo licitatório ou afetar a execuaco ́o contratoA
e) “prática obstrutiva”: 
(1) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeaões ou fazer ́eclaraaões falsas aos representantes ́o
organismo financeiro multilateral, com o objetivo ́e impéir materialmente a apuraaco ́e alegaaões ́e pratica
prevista nesta clausulaA
(2) Ctos cuja intenaco seja impéir materialmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro multilateral
promover inspeacoA
15.2. ̂a  hipótese  ́e  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo  financeiro  multilateral,  méiante
áiantamento  ou reembolso,  este  organismo impora  sanaco sobre  uma empresa  ou pessoa física,  para  a
outorga  ́e  contratos  financiáos  pelo  organismo  se,  em qualquer  momento,  constatar  o  envolvimento  ́a
empresa, ́iretamente ou por meio ́e um agente, em praticas corruptas, fraúulentas, conluiáas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar ́a licitaaco ou ́a execuaco um contrato financiáo pelo organismoA
15.3. Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, o  contratáo ́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese
́e o contrato vir a ser financiáo, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, méiante
áiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente ińicáas
possam inspecionar o local ́e execuaco ́o contrato e tóos os ́ocumentos e registros relacionáos à licitaaco
e à execuaco ́o contratoA
15.4. C contratante, garantía a previa ́efesa, aplicara as sanaões áministrativas pertinentes, previstas em Lei,
se  comprovar  o  envolvimento  ́e  representante  ́a  empresa  ou  ́a  pessoa  física  contratáa  em praticas
corruptas,  fraúulentas,  conluiáas  ou  coercitivas,  no  ́ecorrer  ́a  licitaaco  ou  na  execuaco  ́o  contrato
financiáo por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo ́as ́emais méías áministrativas, criminais e
cíveisA
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1. C inexecuaco total ou parcial ́este contrato e a ocorrência ́e quaisquer ́os motivos constantes no artA 78,
́a Lei  Féeral  nº  8A666/1993 sera causa para  sua rescisco,  na forma ́o artA  79,  com as  consequências
previstas no artA 80, ́o mesmo ́iploma legalA
16.2. Este contrato póera ser rescińío a qualquer tempo pela Ĩ̂TRCTĈTE, méiante aviso previo ́e no
mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́o previsto no inciso XII, ́o artA 78, ́a Lei Féeral
nº 8A666/1993, sem que caiba à Ĩ̂TRCTCDC ́ireito à ińenizaaco ́e qualquer especieA 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro ́o município ́e Fortaleza, capital ́o Estáo ́o Ieara, para ́irimir quaisquer questões
́ecorrentes ́a execuaco ́este contrato, que nco púerem ser resolvías na esfera áministrativaA
E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo lavrar o presente contrato, que esta visáo pela Cssessoria Jurí́ica ́a
Ĩ̂TRCTĈTE, e ́o qual se extraíram 3 (três) vias ́e igual teor e forma, para um só efeito, as quais, ́epois
́e lías e acháas conforme, vco assináas pelos representantes ́as partes e pelas testemunhas abaixoA

Local e ́ata

(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)

Ĩ̂TRCTĈTE                                                    Ĩ̂TRCTCD̃(C)

Testemunhas:

(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)

RG:                                                                              RG:

IPF:                                                                            IPF:

Visto:

(̂ome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a Ĩ̂TRCTĈTE)
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO - ESTATAIS
Contrato nº ____ / _____
Processo nº 10273391/2020-ETICE
Ĩ̂TRCT̃ QUE ÊTRE SI IELEBRCM ̃ (C)________________________ E (̃) C ___________________,
CBCIX̃ QUCLIFIICD̃S, PCRC ̃ FIM QUE ̂ELE SE DEILCRCA
̃ ________________________________, situáa na ___________, inscrita no ÎPJ sob o nº ___________,
́oravante ́enomináa Ĩ̂TRCTĈTE, neste ato representáa pelo ___________, (nacionalíáe), portáor
́a Iarteira ́e Íentíáe nº ________, e ́o IPF nº _________, resíente e ́omiciliáa(o) em (Município - UF),
na _________________, e a ___________, com sée na ___________, IEP: _________, Fone: __________,
inscrita no IPF/ÎPJ sob o nº ________________, ́oravante ́enomináa Ĩ̂TRCTCDC, representáa neste
ato pelo _______________, (nacionalíáe), portáor ́a Iarteira ́e Íentíáe nº _____________, e ́o IPF
nº _______________, resíente e ́omiciliáa(o) em (Município - UF), na _______________, têm entre si justa e
acoŕáa a celebraaco ́o presente contrato, méiante as clausulas e cońiaões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. ̃ presente contrato tem como fuńamento o éital ́o Pregco Eletrônico n° 20210003 e seus anexos, os
preceitos ́o ́ireito priváo, a Lei Féeral nº 13A303/2016 e o Regulamento Interno ́e Licitaaões e Iontratos
́as empresas  publicas e  as  sociéáes ́e economia  mista e  aińa,  outras leis  especiais  necessarias  ao
cumprimento ́e seu objetoA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vinculáo aos termos ́o éital ́o Pregco Eletrônico nº  20210003  e
seus Cnexos, e à proposta ́a Ĩ̂TRCTCDC, os quais constituem parte ́este instrumento, ińepeńente ́e
sua transcriacoA
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1. Ionstitui  objeto  ́este  contrato  as  aquisiaões  ́e  licenaas  e  contrataaões  ́e  serviaos  relacionáos  à
Plataforma ̃racle, incluińo suporte tecnico e atualizaaco tecnológica pelo períóo ́e 12 (́oze) meses, a fim
́e viabilizar a continuíáe ́os serviaos vinculáos a estes próutos no ambiente computacional ́a Empresa
́e Tecnologia ́a Informaaco ́o Ieara – ETIIE e ́emais órgcos ́o Governo ́o Estáo ́o Ieara, que fazem
uso ́e serviaos tecnicos especializáos nesta plataforma, ́e acoŕo com as especificaaões e quantitativos
previstos no Cnexo I -  Termo ́e Referência ́o Éital ́o Pregco Eletrônico nº 20210003 e na proposta ́a
Ĩ̂TRCTCDCA
CLÁUSULA QUARTA -  DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. C entrega ́o objeto ́ar-se-a sob a forma ́e fornecimento parceláa, nos termos estabelecíos na clausula
́ecima ́o presente instrumentoA
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
5.1.  ̃  preao contratual global importa na quantia ́e R$ _________(_______________), sujeito a reajustes,
́eśe que observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a apresentaaco ́a propostaA
5.1.1. Sera áotáo para fins ́e reajuste,  a  aplicaaco ́o íńice econômico: íńice nacional  ́e preaos ao
Ionsumíor Cmplo – IPCAA
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. ̃ pagamento sera efetuáo ate 20 (vinte) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaaco ́a nota fiscal/fatura
́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataaco, méiante créito em conta corrente em nome ́a contratáa,
exclusivamente no Banco  Bráesco  S/C,  conforme Lei  nº  15A241,  ́e 06  ́e ́ezembro  ́e 2012,  salvo as
economias mistas e suas subsíiarias com exceaco ́a Iompanhia ́e Água e Esgoto – ICGEIEA
6.1.1. C nota fiscal/fatura que apresente incorreaões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correaõesA
̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comeaara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaaco ́a nota
fiscal/fatura corrigíaA
6.2. ̃ pagamento ́os itens 18 e 19 ocorrerco em ate 36 (trinta e seis) parcelas mensais e iguais, mas póeńo
os itens serem pagos em parcela unica ou menos parcelasA
6.3. ̂co sera efetuáo qualquer pagamento à Ĩ̂TRCTCDC, antes ́a execuaco ́o objeto, se este nco estiver
́e acoŕo com as especificaaões ́o Cnexo I – Termo ́e Referência ́o éital ́o Pregco Eletrônico n° 20210003
e em caso ́e ́escumprimento ́as cońiaões ́e habilitaaco exigías na licitaacoA
6.4. ̂o caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a contratáa nco tenha concorrío ́e alguma forma para
tanto, serco ́evíos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal ́e 6% aAaA (seis por cento ao ano),
capitalizáos ́iariamente em regime ́e juros simplesA
6.4.1. ̃ valor ́os encargos sera calculáo pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos moratórios
́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo pagamento; I = Íńice ́e
compensaaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor ́a prestaaco em  atrasoA
6.5. Tóa a ́ocumentaaco exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer processo ́e reprografia,
autenticáa por cartório competente ou por servíor ́a Ćministraaco, ou publicaaco em órgco ́a imprensa
oficialA  Iaso a ́ocumentaaco tenha sío emitía pela  internet,  só sera aceita  após a  confirmaaco ́e sua
autenticíáeA
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. Cs ́espesas ́ecorrentes ́a contrataaco serco provenientes ́os recursos __________________________A
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CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 
8.1. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual serco ́e 12 (́oze) meses para os itens ́e 01 à 17 e 20A
Para os itens 18 e 19 os prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual serco ́e 36 (trinta e seis) mesesA ̃s
prazos serco contáos a partir ́a assinatura ́o contratoA
8.2. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuaco contratual póerco ser prorrogáos e alteráos, respectivamente, nos
termos  ́o  artA  71  e  artA  81  ́a  Lei  Féeral  nº  13A303/2016,  e  ́o  Regulamento  Interno  ́e  Licitaaões  e
Iontrataaões ́as para as empresas publicas e sociéáes ́e economia mistaA
8.3.  C publicaaco resumía ́o contrato ́ar-se-a na forma ́o § 2º ́o artA 51 ́a Lei nº 13A303/2016 para as
empresas publicas e sociéáes ́e economia mista
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Para  efeito  ́a  garantia  contratual  sera  observáo  o  ́isposto  no  subitem 20A17A  ́o  éital  ́o  pregco
eletrônico n° 20210003-ETIIEA
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
10.1. Quanto à entrega:
10.1.1. ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificaaões estabelecías neste
instrumento, nos locais ińicáos no anexo B ́o Cnexo I – Termo ́e Referência ́o éital, no prazo ́e 30 (trinta)
́ias corríos, contáo a partir ́o recebimento ́a ̃ŕem ́e fornecimento ou instrumento habil;
10.1.2. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e foraa maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, nco serco consíeráos como
ináimplemento contratualA
10.1.3. Para os itens 18 e 19, o objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificaaões
estabelecías neste instrumento, nos locais ińicáos nesse Termo, no prazo ́e 60 (sessenta) ́ias corríos,
contáo a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e fornecimento ou instrumento habil;
10.2. Quanto ao recebimento: 
10.2.1.PROVISORIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaaco ́a conformíáe ́o objeto
com as especificaaões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa ́a Iontratáa e que ́evera encaminhar pela
IontratanteA
10.2.2.  DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaaco ́a qualíáe e
́a  quantíáe  ́o  objeto,  certificańo-se  ́e  que  tóas  as  cońiaões  estabelecías  foram  ateńías  e,
consequente  aceitaaco  ́as  notas  fiscais  pelo  gestor  ́a  contrataaco,  ́eveńo  haver  rejeiaco  no  caso  ́e
́esconformíáeA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońiaões ́este instrumentoA
11.2. Manter ́urante tóa a execuaco contratual, em compatibilíáe com as obrigaaões assumías, tóas as
cońiaões ́e habilitaaco e qualificaaco exigías na licitaacoA
11.3. Cceitar, nas mesmas cońiaões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões limitańo-se ao
estabelecío no § 1º, ́o artA 65, ́a Lei Féeral nº 8A666/1993, tomańo-se por base o valor contratual, exceto
para contrataaões ́ecorrentes ́a Lei Féeral n° 13A303/2016A
11.4.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto ́o
contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  ́efeitos  ou  incorreaões  resultantes  ́a  entrega  ou  ́e  materiais
empregáos, e respońera por ́anos causáos ́iretamente a terceiros ou à  ETIIE, ińepeńentemente ́a
comprovaaco ́e sua culpa ou ́olo na execuaco ́o contrato, nco póeńo ser arguío para efeito ́e exclusco
ou réuaco ́e sua responsabilíáe o fato ́e a  ETIIE procéer à fiscalizaaco ou acompanhar a execuaco
contratualA
11.4.1. Para cumprimento ́o previsto neste subitem, sera concéío o prazo ́e 30 (trinta) ́ias, contáo ́a
notificaacoA
11.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a execuaco
́este contrato, inclusive as obrigaaões relativas a salarios, prevíência social, impostos, encargos trabalhistas,
fiscais,  comerciais  e  outras  províências,  respońeńo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  ́as  leis
trabalhistas e específicas ́e acíentes ́o trabalho e legislaaco correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo na
execuaco contratualA
11.5. Prestar  iméiatamente  as  informaaões  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitáos  pela
Ĩ̂TRCTĈTE,  salvo  quańo  implicarem  em  ińagaaões  ́e  carater  tecnico,  hipótese  em  que  serco
respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horasA
11.7. Iumprir,  quańo  for  o  caso,  as  cońiaões  ́e  garantia  ́o  objeto,  responsabilizańo-se  pelo  períóo
oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela ĆministraacoA
11.8. Províenciar  a substituiaco ́e qualquer profissional  envolvío na execuaco ́o objeto  contratual,  cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaaco ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
11.9. Respeitar  a  legislaaco  relativa  à  ́isposiaco  final  ambientalmente  áequáa  ́os  resí́uos  geráos,
mitigaaco ́os ́anos ambientais por meio ́e méías cońicionantes e ́e compensaaco ambiental e outros,
conforme previsto em leiA
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11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância ́o ́ispositivo no título II, capítulo V,
́a ILT, e na Portaria nAº 3A460/77, ́o Ministerio ́o Trabalho, relativos a seguranaa e higiene ́o trabalho, bem
como a Legislaaco correlata em vigor a ser exigíaA
11.11. Fornecer um canal  oficial  ́e suporte  tecnico especializáo para ateńer ́emańas operacionais  ́a
Iontratante, em regime integral e ininterrupto, sempre ́e acoŕo com os processos ́e ateńimento ́efiníos
pela Iontratáa;
11.12. Iomunicar à Iontratante qualquer alteraaco nos canais ́e suporte tecnico, bem como nos processos ́e
ateńimento e tramitaaco ́e suporteA
11.12.1. Cs alteraaões nco entrarco em vigor sem que ocorra a notificaaco ́a Iontratante;
11.12.2. Uma vez realizáa a notificaaco ́a Iontratante acerca ́as móificaaões acima mencionáas, tais
alteraaões póerco ser aplicáas ́e maneira iméiataA
11.13. Iomunicar à Iontratante, com antecéência mínima ́e 48 (quarenta e oito) horas, a necessíáe ́e
interrupaco ou ́egráaaco ́o serviao por motivo ́e manutenaco, atualizaaco ou qualquer outro evento que
possa, ́e alguma forma, interferir na prestaaco ́os serviaos que serco objeto ́o contratoA
11.14. Cteńer  prontamente  quaisquer exigências  ́o  representante ́a Iontratante,  inerentes  ao objeto  ́o
contrato;
11.15. Implantar a supervisco permanente ́os serviaos ́e móo áequáo e ́e forma a obter uma operaaco
correta e eficaz;
11.16. Prestar os serviaos ́entro ́os parâmetros e rotinas estabelecíos, em observância as recomeńaaões
aceitas pela boa tecnica, normas e legislaaco;
11.17. Cssinar Termo ́e Ionfíencialíáe e Sigilo, resguaŕańo que os recursos, ́áos e informaaões ́e
propriéáe  ́a  Iontratante,  e  quaisquer  outros,  repassáos  por  foraa  ́o  objeto  ́o  contrato,  constituem
informaaco privilegiáa e possuem carater ́e confíencialíáe e sigilo;
11.18. Manter, sob as penas ́a lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer ́áos, informaaões,
́ocumentos,  especificaaões  tecnicas  e  comerciais  ́os  bens  ́a  Iontratante,  ́e  que  venha  a  tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiáos, sejam relacionáos ou nco com a prestaaco ́e
serviaos objeto ́este contrato;
11.19. Ionferir  e atestar os serviaos prestáos,  garantińo que os mesmos atingem o nível  ́e áequaaco
́escrito  pela  Iontratante,  cumprińo,  rigorosamente,  os  prazos  estabelecíos  pela  Iontratante  e
responsabilizańo-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeiaões venham causar à Iontratante ou
a terceiros, ́e móo ́ireto ou ińireto, alem ́e realizar novamente o serviao incorreto, se for o caso, sem
quaisquer ônus para a Iontratante;
11.20. Substituir os empregáos, nos casos ́e falta, ausência legal, ferias, bem como nos casos em que a
cońuta ́o prestáor seja consíeráa inconveniente pela Iontratante, ́e móo que os serviaos nco sejam
́escontinuáos nos horarios/períóos estabelecíos;
11.21. Dar  ciência  à  Iontratante,  iméiatamente  e  por  escrito,  ́e qualquer  anormalíáe  que  verificar  na
prestaaco ́os serviaos;
11.22. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitáos, ateńeńo prontamente a tóas as reclamaaões e
convocaaões ́a Iontratante;
11.23. Diligenciar  para  que seus empregáos nco prestem serviaos  que nco  os  previstos  no objeto  ́este
contrato;
11.24. Dispor-se a tóa e qualquer fiscalizaaco ́a Iontratante, no tocante à prestaaco ́os serviaos, assim
como ao cumprimento ́as obrigaaões previstas neste contrato;
11.25. Fiscalizar o perfeito cumprimento ́os serviaos a que se obrigou, cabeńo-lhe integralmente os ônus
́ecorrentes;
11.26. ̂co manter relaaco ́e emprego/trabalho, ́e forma ́ireta ou ińireta, com menor ́e 18 (́ezoito) anos ́e
íáe em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor ́e 16 (́ezesseis) anos ́e íáe em qualquer
trabalho, salvo na cońiaco ́e apreńiz, a partir ́os 14 (catorze) anos;
11.27. Cssegurar a nco utilizaaco ́e trabalho em cońiaões ́egráantes, sob regime foraáo ou em cońiaões
analogas à escravíco, bem como a nco utilizaaco ́e praticas ́iscriminatórias em razco ́e crenaa religiosa,
raaa, cor, sexo, orientaaco sexual, partío político, classe social, nacionalíáe;
11.28. Diligenciar para que seus empregáos, quańo em serviao na Iontratante, apresentem-se em cońiaões
áequáas ́e ́escanso, ́e alimentaaco, ́e estáo ́e alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a
seguranaa ́e tóos no ambiente ́a Iontratante, sejam clientes, empregáos ou terceirizáos; 
11.29. ̃bservar estritamente a véaaco ao nepotismo, nos termos ́a Lei;
11.30. Responsabilizar-se por tóos os ́ireitos e obrigaaões contratáos, mesmo que transfira para autorizáas
tecnicas parte ́os serviaos contratáosA
11.31. Iomunicar ao gestor ́o contrato, por escrito, qualquer fato relacionáo ao uso ińevío ́o equipamento,
para províências por parte ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
11.32. ̂co veicular publicíáe acerca ́a contrataaco, salvo previa autorizaaco ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
11.33. Disponibilizar nos termos ́a Lei nº 15A854, ́e 24/09/2015, vagas ́e empregos a presos em regime
semiaberto,  aberto,  em  livramento  cońicional  e  egressos  ́o  sistema  prisional  e  aos  jovens  ́o  sistema
socioéucativo  entre  16  e  18  anos,  que  estejam cumprińo  méía  ́e  semilibeŕáeA  Iaso  a  execuaco
contratual nco necessite, ou necessite ́e 5 (cinco) ou menos trabalháores, a reserva ́e vagas sera facultativaA
11.33.1. Encaminhar  mensalmente,  respectivamente,  à  IISPE/SEJUS e à  SPS,  a  folha ́e frequencia  ́os
presos  e  egressos  e/ou jovens ́o sistema sociéucativo,  contempláos com a reserva  ́e vagasA  Iaso  a
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Ĩ̂TRCTCDC nco esteja obrigáa a ́isponibilizar vagas nos termos ́a Lei nº  15A854,  ́e
24/09/2015 ficara ́ispensáa ́o envio ́a folha ́e frequênciaA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar a execuaco ́o objeto à Ĩ̂TRCTCDC atraves ́a emissco ́e ̃ŕem ́e Serviao/̃ŕem ́e
FornecimentoA
12.2. Proporcionar à Ĩ̂TRCTCDC tóas as cońiaões necessarias ao pleno cumprimento ́as obrigaaões
́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 13A303/2016A
12.3. Fiscalizar a execuaco ́o objeto contratual, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em ́ecorrência,
solicitar províências ́a Ĩ̂TRCTCDC, que ateńera ou justificara ́e iméiatoA
12.4. ̂otificar a Ĩ̂TRCTCDC ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuaco ́o objeto contratualA
12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à Ĩ̂TRCTCDC nas cońiaões estabelecías neste TermoA
12.6. Cplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumentoA
12.7. ̂co obstante a Ĩ̂TRCTCDC seja a unica e exclusiva responsavel pela entrega/execuaco ́o objeto, a
Ĩ̂TRCTĈTE reserva-se o ́ireito ́e exercer a mais ampla, irrestrita, permanente e completa fiscalizaaco,
́iretamente  ou  por  outros  prepostos  ́esignáos,  póeńo,  em  ́ecorrência,  solicitar  províências  ́a
Ĩ̂TRCTCDC, que ateńera ou justificara ́e iméiatoA
12.8. Permitir o acesso ́os funcionarios ́a Ĩ̂TRCTCDC, quańo necessario, para execuaco ́os serviaos e
prestar as informaaões e os esclarecimentos que venham a ser solicitáos pela Ĩ̂TRCTCDCA
12.9. Responsabilizar-se pela infraestrutura necessaria para instalaaco e o funcionamento, ́e forma segura,
́os equipamentos contratáos, como energia eletrica, pontos eletricos e lógicos ́e rée, exceto estabilizáores
e autotransformáores, observańo as cońiaões préiais e suas restriaõesA
12.10. Fornecer informaaões à Ĩ̂TRCTCDC, atualizáas ́e localizaaco ́os equipamentos contratáosA
12.11. Fornecer,  em  prazo  anterior  à  implantaaco  ́os  equipamentos  contratáos,  tóas  as  informaaões
́etalháas para cáa instalaaco, tais como: ̂ome ́a Localizaaco; Eńereao e Éificaaco; Informaaões ́e
infraestrutura física; Usuario Responsavel pelo RecebimentoA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. C execuaco contratual sera acompanháa e fiscalizáa pelo (a) ___________________, especialmente
́esignáo (a) para este fim pela Ĩ̂TRCTĈTE, ́oravante ́enomináa simplesmente ́e GEST̃R (C)A
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Pela  inexecuaco  total  ou  parcial  ́o  contrato,  a  contratante  póera,  garantía  a  previa  ́efesa  e  o
contráitório, aplicar a contratáa, nos termos ́o artA 83 ́a Lei nº 13A303/2016 e ́o Regulamento ́e Licitaaões
e Iontratos ́as Estatais, as seguintes penalíáes: 
14.1.1. Ćvertência
14.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o valor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5% (cinco
por cento) pela inobservância ́o prazo fixáo para apresentaaco ́a garantiaA
b) Multa ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente e rescisco contratual, exceto se
houver justificáo interesse publico em manter a avenaa, hipótese em que sera aplicáa apenas a multaA
c) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuaco ́o objeto contratual superior
a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalenteA C aplicaaco ́a presente multa
exclui a aplicaaco ́a multa prevista na alínea anterior;
d) Multa ́e 0,1% (um ́ecimo por cento), sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente, em
caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para 0,3% (três ́ecimos por cento), em
caso ́e reincíência;
e) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuaco ́o objeto ou
rescisco contratual nco motiváa pela contratanteA
14.1.3.  Suspensco  temporaria  ́e  participaaco  em  licitaaco  e  impéimento  ́e  contratar  com  a  entíáe
sancionáora, por prazo nco superior a 2 (́ois) anosA
14.2. C Ĩ̂TRCTĈTE ́ara publicíáe ́a sanaco áministrativa para registro no Iáastro ́e Fornecéores
́o EstáoA
14.3. C multa a que porventura a contratáa ́er causa sera ́escontáa ́a garantia contratual  ou,  na sua
ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranaa e pagamento pela execuaco ́o
contrato, reservańo-se a Ĩ̂TRCTĈTE o ́ireito ́e utilizar, se necessario, outro meio áequáo à liquíaaco
́o ́ebitoA
14.3.1. Se nco for possível o pagamento ́a multa por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes ou ́escontáa
́a  garantia  contratual, a  Ĩ̂TRCTCDC recolhera  a  multa  por  meio  ́e  ́epósito  bancario  em  nome  ́a
Ĩ̂TRCTĈTE, se nco o fizer, sera cobráa em processo ́e execuacoA
14.4. Quańo as multas aplicáas nco cobrirem os prejuízos causáos à Ĩ̂TRCTĈTE, póera ser exigía
ińenizaaco suplementar, consíerańo a multa como o mínimo ́e ińenizaacoA
14.5. C sanaco prevista no subitem 14A1A3 acima, póera ser aplicáa cumulativamente com a sanaco ́e multaA
14.6. ̂enhuma sanaco sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a leiA
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
15.1. C contratáa  ́eve  observar  e  fazer  observar,  por  seus  fornecéores  e  subcontratáos,  se  ámitía
subcontrataaco, o mais alto párco ́e etica ́urante tóo o processo ́e licitaaco, ́e contrataaco e ́e execuaco
́o objeto contratualA Para os propósitos ́esta clausula, ́efinem-se as seguintes praticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou solicitar, ́ireta ou ińiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo ́e influenciar a aaco ́e servíor publico no processo ́e licitaaco ou na execuaco ́e contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificaaco ou omissco ́os fatos, com o objetivo ́e influenciar o processo ́e
licitaaco ou ́e execuaco ́e contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acoŕo entre ́ois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órgco licitáor, visańo estabelecer preaos em níveis artificiais
e nco-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar ́ano ou ameaaar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou sua
propriéáe, visańo influenciar sua participaaco em um processo licitatório ou afetar a execuaco ́o contratoA
e) “prática obstrutiva”: 
(1) ́estruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeaões ou fazer ́eclaraaões falsas aos representantes ́o
organismo financeiro multilateral, com o objetivo ́e impéir materialmente a apuraaco ́e alegaaões ́e pratica
prevista nesta clausula;
(2)  atos cuja intenaco seja impéir materialmente o exercício ́o ́ireito ́e o organismo financeiro multilateral
promover inspeacoA
15.2. ̂a  hipótese  ́e  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo  financeiro  multilateral,  méiante
áiantamento  ou reembolso,  este  organismo impora  sanaco sobre  uma empresa  ou pessoa física,  para  a
outorga  ́e  contratos  financiáos  pelo  organismo  se,  em qualquer  momento,  constatar  o  envolvimento  ́a
empresa, ́iretamente ou por meio ́e um agente, em praticas corruptas, fraúulentas, conluiáas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar ́a licitaaco ou ́a execuaco um contrato financiáo pelo organismoA
15.3. Ionsíerańo os propósitos ́os itens acima, o contratáo ́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese
́e o contrato vir a ser financiáo, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, méiante
áiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente ińicáas
possam inspecionar o local ́e execuaco ́o contrato e tóos os ́ocumentos e registros relacionáos à licitaaco
e à execuaco ́o contratoA
15.4. C contratante, garantía a previa ́efesa, aplicara as sanaões áministrativas pertinentes, previstas em Lei,
se  comprovar  o  envolvimento  ́e  representante  ́a  empresa  ou  ́a  pessoa  física  contratáa  em praticas
corruptas,  fraúulentas,  conluiáas  ou  coercitivas,  no  ́ecorrer  ́a  licitaaco  ou  na  execuaco  ́o  contrato
financiáo por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo ́as ́emais méías áministrativas, criminais e
cíveisA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1. C inexecuaco total ou parcial ́este contrato sera causa para sua rescisco, em cumprimento ao inciso VII
́o artA 69 ́a Lei Féeral nº 13A303/16 e regulamento interno ́e licitaaões e Iontratos ́a Ĩ̂TRCTĈTEA
16.2. Este contrato póera ser rescińío a qualquer tempo pela Ĩ̂TRCTĈTE, méiante aviso previo ́e no
mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́e razões ́e interesse publico ́e alta relevância e
amplo conhecimento ́eśe que justificáo, sem que caiba à Ĩ̂TRCTCDC ́ireito à ińenizaaco ́e qualquer
especieA
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17A1A Fica eleito o foro ́o município ́e Fortaleza, Iapital ́o Estáo ́o Ieara, para ́irimir quaisquer questões
́ecorrentes ́a execuaco ́este contrato, que nco púerem ser resolvías na esfera áministrativaA
E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo lavrar o presente contrato, que esta visáo pela Cssessoria Jurí́ica ́a
Ĩ̂TRCTĈTE, e ́o qual se extraíram 3 (três) vias ́e igual teor e forma, para um só efeito, as quais, ́epois
́e lías e acháas conforme, vco assináas pelos representantes ́as partes e pelas testemunhas abaixoA
Local e ́ata
(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)
Ĩ̂TRCTĈTE                                                    Ĩ̂TRCTCD̃(C)

Testemunhas:
(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)
RG:                                                                              RG:
IPF:                                                                            IPF:
Visto:
(̂ome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a Ĩ̂TRCTĈTE)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAÇÃO

(nome  /razco  social)  _____________________________________________________,  inscrita  no  ÎPJ

nº___________________,por  interméio  ́e  seu  representante  legal  o(a)

Sr(a)__________________________________________,  portáor(a)  ́a  Iarteira  ́e  Íentíáe

nº___________________e  IPF  nº  ____________________,  DEILCRC,  sob  as  sanaões  áministrativas

cabíveis,  inclusive  as  criminais  e  sob  as  penas  ́a  lei,  que  tóa  ́ocumentaaco  anexáa  ao  sistema  sco

autênticasA

Local e data

Assinatura do representante legal

(Nome e cargo)
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	1.5.4. Deverão ser fornecidas 3 (três) unidades de armazenamento, cada uma contendo no mínimo:
	1.5.4.1. 12 x Discos de 14 TB 7.200 RPM

