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ATENÇÃO 

 

No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve determinação expressa para que a Administração 
Pública instaure processo com vista à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado 
no artigo 7º da Lei 10.520/02, tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente este Edital para formular proposta/lance 
firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v.g., não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer 
declaração falsa, não assinar o contrato etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, 
sujeitará a licitante a penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 
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E D I T A L 

– PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 29/2018 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA. 

PROCESSO SEI Nº: 0002017-28.2018.6.07.8100. 

PROCESSAMENTO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA DE DADOS. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, Lei nº 11.488/2007, Lei 
Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei nº 8.248/1991, Decreto nº 7.174/2010 e, subsidiariamente, da Lei 
nº 8.666/1993. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO; 

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE; 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 
DIA: 08 de novembro de 2018; 

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília/DF); 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
UASG TRE/DF: 070025  

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que dispõe 
a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, observadas as disposições 
pertinentes da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, do Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais legislações aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar licitação, 
na modalidade pregão e na forma eletrônica, com a finalidade de selecionar a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), 
mediante as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

1. OBJETO 

1.1.      A presente licitação tem como objeto o registro de preços para fornecimento/instalação provável e futuro da 
expansão da solução de hiperconvergência de dados com armazenamento definidos por software com serviços 
de instalação, configuração, licenças de software de virtualização, licenças de software de backup, de acordo 
com os quantitativos e as especificações mínimas que constam do Termo de Referência, e demais regras estabelecidas 
neste instrumento editalício. 

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços e Anexo 
III – Minuta de Contrato. 

1.3. Integram o Termo de Referência: Anexo I – Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo; e Anexo II – 
Mapa de Itens.   

2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre o TRE-DF e a empresa que apresentar a proposta classificada 
em 1º (primeiro) lugar na presente licitação, terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura 
eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), incluídas nesse prazo eventuais prorrogações, na forma do art. 
12 do Decreto nº 7.892/2013. 

2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.4. Por se tratar de Registro de Preços, poderão não ser adquiridas todas as quantidades registradas, em uma 
única contratação ou mesmo ao longo de todo o período de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
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2.5. Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da ata, será incluído como anexo à Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

2.5.1. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 2.5., serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

2.5.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada nas 
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar a ata, apesar de convocado) e 
nos arts. 20 e 21, do Decreto nº 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor). 

2.5.3. O anexo de que trata o subitem 2.5. consiste na ata de realização da sessão pública do 
pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor 
do certame. 

2.5.4. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

2.6. Na presente licitação, NÃO será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços, tendo em vista que a adesão 
prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para órgão não participante é uma possibilidade anômala e excepcional, e não 
uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos de pregões para Sistema de Registro de 
Preços, nos termos do Acórdão TCU nº 1.297/2015 - Plenário, TC 003.377/2015-6, relator Ministro Bruno Dantas, 
27.5.2015. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes ao objeto 
deste certame e que atendam todas as condições e especificações constantes do corpo e dos anexos deste edital. 

 3.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos 
órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das fundações que participam do 
Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas unidades da federação. 

3.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido credenciamento implica responsabilidade 
legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica. 

3.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e regulamento, 
com o fim de receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 
ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE-DF 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. Caberá à interessada em participar do pregão: 

3.6.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
forem exigidos neste Edital, também os seus anexos. 

3.6.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

3.6.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

3.6.4. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica. 

3.6.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

3.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, não será admitida a participação de empresas: 

a) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso (REsp. 174.274/SP – Recurso Especial 
1998/0034745-3) ou impedidas de licitar e contratar com a União ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
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qualquer órgão da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

c) que tenham, em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação 
(Res. n.º 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dá nova redação ao artigo 2º da Res. CNJ n.º 07/2005 
e suas alterações); 

d) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

e) compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição (Acórdãos n.º 
265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 

f) que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser 
vedada a participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal, a 
teor do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2); 

g) que tenham sido condenadas à suspensão ou à interdição de suas atividades, nos termos do artigo 
19, inciso II, da Lei n.º 12.846/13; 

h) proibidas de contratar com o Poder Público em virtude de condenação de seus dirigentes ou sócios 
majoritários, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, observado o prazo fixado; 

i) de que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (artigo 54, inciso II, da 
CF/88); 

j)       cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 

3.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do sistema 
eletrônico, que: 

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  

b) tem condições de apresentar proposta em conformidade com as exigências deste Edital e seus 
anexos;  

c) se microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que se enquadre no 
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atenda aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para fazer 
jus aos benefícios previstos nessa lei. 

d) atende aos requisitos previstos na legislação para exercer o direito de preferência estabelecido no 
Decreto nº 7.174/2010, se for o caso, oportunidade em que deverá declarar, em campo próprio do Sistema, durante a 
fase de cadastramento das propostas, se o produto ofertado atende os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e II do 
art. 5º do mesmo Decreto. 

3.8.1.  A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 
e ao enquadramento a que se refere a alínea “c” deste subitem, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, na 
Lei n.º 10.520/02, no Decreto n.º 5.450/2005 e no art. 93 da Lei nº 8.666/1993.  

3.9. A participação da licitante acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar e prestar 
serviço(s)/produto(s) que atenda(m) a todas as exigências deste instrumento convocatório e seus anexos. 

3.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e da Lei nº. 11.488/2007. 

4. PROPOSTAS 

4.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 4.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço por lote, já incluso, em seu preço 
final, todos os tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, tarifas e demais 
despesas acaso existentes decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, em campo próprio, 
as informações referidas no subitem 3.8. 
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4.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a desclassificação da 
licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições especificadas.  

4.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer dispositivo legal 
vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

4.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade 
da licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas, não lhe caberá o direito de pleitear qualquer 
alteração, inclusive no que diz respeito a especificações dos produtos e preços apresentados, salvo alterações de 
caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

4.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do subitem 
11.2., alínea “d”, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, podendo ser 
prorrogado a pedido do pregoeiro e com anuência da licitante.  

5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no 
preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao ora fixado.  

5.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

6. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.2. Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital e seus 
anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor preço por lote. 

6.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

6.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, esses serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

6.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais tempo para 
apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

6.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real de todos os participantes.  

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

6.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

6.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
apresentação. 

   7. FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do Item 6 — CLASSIFICAÇÃO e JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS participarão da fase de lances. 

7.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes classificadas 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
recebimento, com o respectivo horário e o valor consignado no registro. 

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital. 

7.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 
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7.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço por lote 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 

7.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

7.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexequível. 

7.9. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.10. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

8. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DECRETO Nº 
7.174/2010 

8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, que porventura se enquadrem na situação descrita 
nessa condição (situação de empate), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, controlados pelo sistema), 
decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

8.2.  Este pregão submeter-se-á às regras relativas ao direito de preferência estabelecido nos artigos 5º ao 8º do 
Decreto nº 7.174/2010, conforme os artigos 3º e 16-A da Lei nº 8.248/1991. 

8.2.1.      Encerrada a etapa de convocação das microempresas ou empresas de pequeno porte, será 
realizada a convocação das empresas que na forma definida pelo Poder Executivo Federal para exercerem o direito de 
preferência (para bens e serviços de informática e automação – art. 5º do Decreto nº 7.174/2010). 

8.2.2.       A aplicação do exercício do direito de preferência (igualar ou superar a melhor proposta válida) na 
ordem disposta nos incisos I a IV, do art. 8º do Decreto nº 7.174/2010 será posterior ao do Decreto nº 8.538/2015, que 
trata de benefícios a microempresas e empresas de pequeno porte, e implicará em nova ordem de classificação dos 
licitantes. 

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

8.2.4.  Aplicação das regras de preferência previstas no art. 5o, com a classificação dos licitantes cujas 
propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de 
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência. 

8.2.5.  Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do art. 5o, na ordem 
de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta 
válida, caso em que será declarado vencedor do certame. 

8.2.6.  Aplicam-se ao caso, e no que couber, as demais disposições contidas nos arts. 5º ao 8º do 
Decreto nº 7.174/2010. 

9. DESEMPATE 

9.1. Eventualmente frustrada a fase de lances e havendo empate real entre as melhores propostas, deverá ser 
aplicado o direito de preferência estabelecido no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93.  
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9.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o pregoeiro 
procederá a sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10. NEGOCIAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances ou realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço por lote, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo 
negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

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

     11. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro fixará prazo à licitante 
detentora do lance de menor preço por lote para envio da proposta com o valor readequado ao lance vencedor ou ao 
preço negociado, caso ocorra, conforme disposto no Item 14 — ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO — do 
presente Edital.  

11.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço, em relação ao valor estimado, e à adequação 
técnica para a contratação, bem como deverá conter:  

a) razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital;  

b) nome, RG e CPF de pessoa hábil para representar a licitante e assinar o contrato ou instrumento 
substitutivo, juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) descrição detalhada do objeto da licitação, com informações técnicas do produto, que permitam 
conferir sua conformidade em relação às especificações do Termo de Referência, indicando, no que for 
aplicável, marca, modelo, prazo de validade e/ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 
órgão competente e respectiva comprovação do registro quando se tratar de produto de fabricação própria, 
quando for o caso, e demais informações complementares, bem como indicação do menor preço por item, 
conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência; 

d) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata esta alínea não esteja 
expresso na proposta, essa será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

e) preços por item, unitário e total, assim como o valor por lote, em moeda nacional, em algarismo e 
por extenso, prevalecendo esse último, em caso de divergência;  

f) declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, bem 
como todos os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão de 
responsabilidade da licitante. As despesas não inclusas nas propostas de preços serão de responsabilidade 
da licitante-vencedora, sendo certo que serão desconsideradas quaisquer reclamações ou solicitações, seja a 
que título for, de alteração dos preços constantes da proposta apresentada. 

g) para a licitante que exercer o direito de preferência disciplinado pelo Decreto nº 7.174/2010, 
apresentar documentação expedida para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, conforme estabelecido no art. 7º do mesmo 
Decreto. 

  11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a contratada. 

11.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos os impostos, as taxas e demais 
encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

11.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão desses para mais ou menos, conforme o caso. 

11.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro no 
prazo que lhe for concedido. 

11.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

11.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço por lote, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado. 
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11.7.1. Não sendo aceitável, ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias, ou se a licitante deixar 
de reenviar proposta nos termos do subitem 11.1., o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

11.8 Não se admitirá proposta com apresentação de valores simbólicos, irrisórios ou zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de propriedade da 
própria licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado. 

11.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com valor manifestamente inexequível, como forma de 
decisão quanto à desclassificação, promoverá diligência para verificação da compatibilidade dos preços propostos com 
os de mercado, na forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. Para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 
poderá haver questionamento junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade. 

11.10 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

11.11. Tratando-se de adjudicação por itens, não serão aceitos seus valores em patamares superiores aos respectivos 
preços estimados para esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio 
estimado, cujos atos deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação. 

12. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

12.1. Não será exigida a apresentação de amostra nesta licitação.  

13. HABILITAÇÃO 

13.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos, com prazo de validade não expirado, 
descritos a seguir: 

a) cópia do CNPJ, nome, RG e CPF do representante legal; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além do ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da 
Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 
dívida ativa da União;  

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

f) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante 
emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame; 

g) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1;  

h) declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 

i) Um ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica emitidos em seu nome, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado satisfatoriamente 
contrato similar, compreendendo o fornecimento de objeto pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, em características que se assemelham às descritas no Termo de Referência: 
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i.1)  Entende-se como pertinente e compatível com o objeto desta licitação, o fornecimento e instalação de 
02 (dois) Nós de NUTANIX, 04 licenças do software de Virtualização VmWare, 04 licenças do Software de 
Backup Veeam. 

i.2)  Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão ter compatibilidade com a atividade 
econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente; 

i.3)  Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação de diferentes 
atestados, desde que relativos a contratos executados de forma concomitante, pois essa situação se 
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação; 

i.4)  A licitante deve disponibilizar, sempre que solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, cópia 
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o 
objeto. 

13.1.1. A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
do(s) atestado(s) solicitado(s), apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço e telefone de contato atuais da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

13.2.    Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os seguintes 
documentos, com prazo de validade não expirado: 

13.2.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 
5.764, de 1971. 

13.2.2. A Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRSCI) de cada um dos 
cooperados relacionados. 

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

13.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato. 

13.2.6. A comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, 
conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) Ata de fundação; 

b) Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 

c) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que os aprovou; 

d) Editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 

e) Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 
ou nas reuniões seccionais; e 

f) Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 

13.2.8.      As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial por não estarem sujeitas a falência, por força da lei.  

13.3. A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 13.1. será verificada mediante consulta “on-line” ao 
sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

13.4. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram tal 
habilitação. 

13.5. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser demonstradas 
mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo definido neste 
Edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
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 13.5.1. O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do Item 14 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

 13.5.2.  Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao artigo 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, e à 
determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar as seguintes pesquisas 
para comprovar a habilitação da licitante: 

  13.5.2.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal 
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), quanto à existência de registros impeditivos da 
contratação; 

  13.5.2.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), quanto à existência de registros impeditivos de contratação 
por improbidade administrativa; 

13.5.2.3 Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/. 

13.6.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

13.7.  Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

13.8. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 

13.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados (excetuando-se os 
documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

13.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados (excetuando-se os documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

13.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, 
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

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

 13.12.1. Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 13.5.2., apuradas em nome da matriz, obstruem 
a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

13.13. Em relação aos licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, entretanto apresentar, no 
momento da habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição. 

13.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do 
certame com a divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.13.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

13.14. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

13.15. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

13.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

11 

13.17. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para as licitantes 
apresentarem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

14. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

14.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que não 
estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver necessidade 
de envio de anexos, deverão ser remetidos para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, 
contados da solicitação do pregoeiro. 

15. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, 
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

15.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da impugnação. 

15.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração do Edital e/ou do Termo de 
Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

15.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao pregoeiro em até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
cpl@tre-df.gov.br. 

15.6. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

15.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br por meio do link Acesso Livre > Pregões > Agendados, para conhecimento da 
sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção 
das informações prestadas. 

 16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1. Declarada a vencedora, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos para qualquer licitante, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer. 

16.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) 
dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 
deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

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

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1.  O objeto deste pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) depois de decidido(s) o(s) recurso(s), 
quando houver(em), sujeito à homologação por autoridade competente do TRE-DF. 

  18. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

18.1.     Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005. 

18.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. Poderá, inclusive, realizar 
diligências para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante provisoriamente classificada em primeiro 
lugar, a fim de comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão TCU nº 10.049/2017). 

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

18.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo 
licitatório. 
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19.  ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO 

19.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante vencedora por 
meio do e-mail cadastrado na forma do item 27 deste Edital para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sendo facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste 
Edital. 

19.1.1. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, a Administração do TRE-DF poderá convocar o 
signatário da Ata para assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

19.1.1.1.      Caso a empresa não assine o contrato no prazo acima estipulado, a contar de sua 
disponibilização eletrônica no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), poderá incorrer na hipótese de retardamento da 
execução de seu objeto descrita no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

19.1.2. A licitante vencedora deverá comprovar inscrição no SICAF antes da assinatura da Ata de Registro 
de Preços, respeitado o prazo previsto no subitem 19.1. 

19.2. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da licitante 
vencedora junto ao SICAF. 

19.2.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei n. 10.522/2002, a Contratante realizará consulta ao 
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será anexado aos 
autos do processo correspondente (Acórdão TCU n. 1.427/2010-Plenário e Acórdão TCU n. 6.246/2010 - 2ª Câmara) 

19.3. Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de habilitação 
(verificada através de consulta no SICAF), ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo estabelecido no item 19.1, decairá à licitante vencedora o direito à contratação, sendo, neste caso, 
facultado ao pregoeiro, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outra licitante para assinar a Ata de Registro 
de Preços, obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e comprovados os 
requisitos habilitatórios, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e nas demais cominações legais, em 
especial ao disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

20. VALIDADE DA ATA 

20.1. A Ata de Registro de Preços desta contratação terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da última 
assinatura eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações). 

21.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I (Termo de 
Referência) e no Anexo III (Minuta de Contrato) deste Edital. 

22. DO CUSTO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1.  A teor do art. 7º, § 2º, do Decreto n.º 7.892/2013, na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.  

22.2. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2018 e seguinte, na Ação 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal,  no(s) elemento(s) de despesa(s) 44.90.52 - 
Equipamentos e Material Permanente, 43 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage; 44.90.40 - Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica, 05 - Aquisição de Software Pronto; e 33.90.40 - Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica, 21 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC – PJ. 
  

22.3. O valor total estimado para a contratação é de R$ 1.728.354,44 (um milhão, setecentos e vinte oito mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) refere-se ao estimado para aquisições do TRE-
DF, tendo como base o valor médio dos preços obtidos por meio de cotação(ões) de fornecedor(es) e/ou preço de 
contratação(ões) pública(s), atendidas as diretrizes fixadas na IN SEGES/MPDG n.º 5/2014.  

23.  PAGAMENTO 

23.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos termos 
estabelecidos na Cláusula “Do Pagamento”, do Anexo III deste Edital (Minuta de Contrato).  

24.  PENALIDADES 
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24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se negar a assinar a Ata de Registro de 
Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou 
municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º. da Lei nº. 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista em edital, 
no contrato e nas demais cominações legais. 

24.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, que se refira à fase 
pré-contratual, ou seja, antes da assinatura do contrato ou de seu substitutivo, salvo o expresso reconhecimento pelo 
TRE-DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

a) À aplicação da penalidade de multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor total 
estimado da licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no item 24.1 e da adoção das 
medidas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do presente item; 

b)   À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para obtenção do menor preço; 

c)  À revogação da licitação. 

24.3. Em cumprimento aos acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser autuados 
processos administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas que praticarem, 
injustificadamente, na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 
10.520/2002, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

24.4. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de Cadastro 
de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União – CEIS, 
se for o caso. 

24.5. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na Minuta de Contrato (Anexo III 
ao Edital).  

25. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

25.1. Para a execução do objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade 
ambiental contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SEGES/MPDG n.º 1/10 e na Resolução nº 201/2015 do CNJ, no que 
couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e regulamentos que disponham sobre as boas práticas no 
uso racional de energia, água, bem como as disposições constantes no Item 1.14 do Termo de Referência. 

26. CASOS OMISSOS 

26.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na 
Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no âmbito da 
Administração Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui 
contratado, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 c/c o inciso XII do art. 55 da Lei 
8.666/1993.  

27.  CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

27.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, como: assinar 
documentos eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, realizar requerimentos, 
interpor recursos (exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

27.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é ato pessoal 
e intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF (www.tre-df.jus.br), na 
internet; 

II – entrega, pelo e-mail sepro@tre-df.jus.br ou pessoalmente, à Seção de Protocolo – SEPRO, telefone 3048-4076, das 
cópias da seguinte documentação: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade;  

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 
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3. Comprovante de residência. 

             27.2.1. Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o formato 
PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 

               27.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a qualquer 
tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

          27.2.2.     Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-DF desde que 
apresentada a documentação original. 

             27.2.3.     As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de autenticação. 

27.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do documento 
protocolado; 

III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o recebimento 
de comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

27.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica.  

28. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

28.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos materiais descritas no Compras 
Governamentais  e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

28.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que isso lhe outorgue o direito 
de reclamar indenização ou ressarcimento, caso tome conhecimento de qualquer fato que desabone a sua idoneidade, 
capacidade financeira ou técnica, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

28.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a presente 
licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter as quantidades do seu 
objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, não sendo cabível, no último caso, às licitantes 
a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do artigo 29, do Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o disposto no 
§2º do mesmo dispositivo. 

28.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, que será assinada pelo pregoeiro, mencionando 
todos os licitantes participantes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 
da licitação, em obediência ao disposto no artigo 30, XI, do Decreto nº. 5.450/2005. 

28.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implicará a 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

28.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

28.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 
competente do Tribunal. 

28.8. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, no 2º andar, sala 208 
do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, no horário compreendido 
entre 13h30min e 18h30min e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024, ou, ainda, pelo e-mail: 
cpl@tre-df.gov.br.  

28.9. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito 
Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

                                                            Brasília-DF,       de                                     de 2018. 

 
 

HERÁCLITO CARLOS VIEIRA FREITAS 
Coordenador Substituto de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 29/2018 

- TERMO DE REFERÊNCIA - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002017-28.2018.6.07.8100 

1.    DO OBJETO 
 

O objeto da presente licitação é o registro de preços da expansão da solução de hiperconvergência de dados com 
armazenamento definidos por software com serviços de instalação, configuração, Licenças de Software de Virtualização, 
Licenças de Software de Backup, adquiridos em  2017 por meio dos processos SEI 0004019-05.2017.6.07.8100 e 
0005589-26.2017.6.07.8100, conforme especificado neste termo de referência e nas quantidades descritas abaixo. 
 

1.1    DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 

1.1.1    DA MOTIVAÇÃO 

A aquisição proposta visa a expandir a estrutura de segurança, de armazenamento, de processamento e de 
disponibilização de dados digitais deste Tribunal, os quais são, atualmente, em função do avanço da tecnologia 
especialmente aplicada à Justiça Eleitoral, os elementos mais valiosos para cumprimento das funções institucionais do 
TRE/DF. 
Dessa maneira, a solução integrada de armazenamento e processamento de dados hiperconvergente, definida por 
software, proporcionará maior disponibilidade e segurança da estrutura de TIC desta Corte, possibilitando a redundância 
de dados de forma inteligente, pois estes serão replicados em diversos equipamentos da solução contratada. Além do 
mais, a solução a que se pretende adquirir proporciona maior desempenho e, principalmente, a escalabilidade horizontal, 
ou seja, a expansão de armazenamento ou processamento de dados da estrutura de TIC deste Tribunal, que pode ser 
necessária no futuro. Ademais, o implemento da solução objeto desta contratação poderá ser efetivado com a inserção 
de novos equipamentos individuais de armazenamento e processamento ao ambiente da solução de hiperconvergência, 
uma vez que cada um dos dispositivos  se comporta como um nó, ou uma peça de lego, dentro do conjunto da solução 
de TIC (em termos técnicos, comporta-se como uma estrutura modularizada em formato de cluster), com clara vantagem 
de custos em relação às soluções de redundâncias tradicionais, conforme aventado nos Estudos Preliminares (cf. Item 5 
da Análise de viabilidade da Contratação). 

1.1.2    DOS OBJETIVOS ESPERADOS 

Prover maiores recursos tecnológicos para a manutenção do funcionamento dos atuais serviços de TIC e para o 
incremento de futuros serviços de TIC da Justiça Eleitoral do Distrito Federal. 

Garantir a disponibilidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação com maior acessibilidade e 
segurança. 

Aprimorar a gestão e a escalabilidade dos equipamentos de infraestrutura de TIC. 

1.1.3    DOS BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS 

Mitigar as possibilidades de falhas de disponibilidade, de acessibilidade, de confiabilidade dos dados dos serviços / 
aplicativos, e do sítio da internet e informações disponibilizadas pelo Data Center do TRE-DF, utilizados para 
atendimento aos servidores e cidadãos. 

Conforme apontado nos Estudos Preliminares (Item 8 da Análise de Viabilidade da Contratação), a equipe de 
planejamento ressaltou nos Estudos Preliminares os seguintes benefícios: 
“A aquisição proposta visa a adquirir uma expansão da solução de hiperconvergência do SITE principal do TRE-DF. Com 
isso, pretendemos mitigar as indisponibilidades de sistemas e informações disponibilizadas pelo Datacenter do TRE-DF, 
além de aumentar o poder de processamento e armazenamento, conforme a seguir detalhado: 
Segurança: Usando máquinas virtuais, pode-se definir qual é o melhor ambiente para executar-se cada serviço, com 
diferentes requerimentos de segurança, ferramentas diferentes e o sistema operacional mais adequado para cada 
serviço. Além disso, cada máquina virtual é isolada das demais. Assim, usando uma delas para cada serviço, a 
vulnerabilidade de uma não prejudicará as demais; 
Confiança e disponibilidade: A falha de um software não prejudica os demais serviços. 
Custo: A redução de custos é possível de ser alcançada com a consolidação de pequenos servidores em outros mais 
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poderosos. Essa redução pode variar de 29% a 64%. 
Adaptabilidade às diferentes cargas de trabalho: Variações na carga de trabalho podem ser tratadas mais facilmente, 
uma vez que ferramentas autônomas podem realocar recursos de uma máquina virtual para a outra. 
Balanceamento da carga: Toda a máquina virtual está encapsulada no Virtual Machine Manager – VMM. Sendo assim, é 
fácil trocar a máquina virtual de plataforma, a fim de aumentar o seu desempenho. 
Suporte a aplicações legadas: Quando uma empresa decide migrar para um novo Sistema Operacional – SO, é possível 
manter o SO antigo, que continua sendo executado em máquina virtual, o que reduz os custos com a migração. 
Vale lembrar, ainda, que a virtualização pode ser útil para aplicações que são executadas em hardware legado, que está 
sujeito a falhas e tem altos custos de manutenção. Com a virtualização desse hardware, é possível executar essas 
aplicações em hardwares mais novos, com custo de manutenção mais baixo e com maior confiabilidade. 
Fácil Gerenciamento: A infraestrutura de T.I. se torna tão simples quanto a nuvem pública, eliminando a necessidade de 
habilidades específicas em armazenamento e virtualização. 
Plataforma Unificada: Contando unicamente com o sistema Nutanix, pode-se executar aplicações vindas de qualquer 
fabricante. 
Eliminação de Riscos: Um sistema completamente integrado que elimina complicações e possibilita ao time de T.I. usar 
seu tempo aperfeiçoando os serviços da empresa. 
Sem "LOCK-IN": Os aplicativos de fornecedores que poderiam apresentar bloqueios se tornam totalmente liberados. 
Essa facilidade é proporcionada da mesma maneira que a máquina virtual pode ser movida entre o ambiente local e a 
nuvem pública. 
Complexidade Reduzida de Armazenamento: Elimina a necessidade de sistemas de armazenamentos separados e a 
complexidade de gerenciamento dos discos, RAIDs e LUNs. 
Desempenho Previsível: Sem configurações ou ajustes complexos, obtém-se o melhor desempenho para aplicações 
críticas imediatamente. 
BUILT RESILIENCE: Dispondo de uma cópia dos dados e verificando-os constantemente, as possíveis falhas são 
rapidamente solucionadas. Assim, a alta disponibilidade fica assegurada, bem como a integridade das informações e a 
continuidade dos processos em andamento. 
BACKUP e Recuperação de Desastres: Simplifica o backup, a restauração e faz com que a recuperação de desastres 
seja acessível, eficaz e instantânea. 
Serviços e Suporte: Apenas uma ligação dá acesso ao suporte para todo o sistema – servidores, armazenamento e 
virtualização –, proporcionando ao profissional alcançar o apoio necessário rapidamente”. 

1.1.4    DA CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE 

1.1.4.1    Esta ação é congruente com a Resolução CNJ nº 211/2015 – que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Poder Judiciário -, na qual a seção III – Do Nivelamento Tecnológico - art. 24, incisos 
VII e VIII dispõem sobre os requisitos mínimos de ambiente Datacenter e de alta disponibilidade voltada à continuidade 
do negócio em caso de desastre. 
Art. 24. O nivelamento da infraestrutura de TIC deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos: (...) 
VII – 1 (um) ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade 
estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de 
armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos 
serviços essenciais e de sistemas estratégicos do órgão; 
VIII – 1 (uma) solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais 
armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local 
distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de 
desastre; 
1.1.4.2    A contratação da solução pretendida vai ao encontro dos Objetivos Estratégicos do TRE-DF, no que tange à 
segurança da informação e à disponibilidade dos sistemas informatizados. 
1.1.4.3    Alinha-se, ademais, à diretriz “atualizar permanentemente as tecnologias de informação e comunicação do 
TRE-DF” constante do Planejamento Estratégico do TRE-DF 2015-2020 e, bem assim, ao macro desafio “melhoria da 
infraestrutura e governança de TIC” do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. 
1.1.4.4    O objeto pretendido está previsto no Plano Anual de Aquisições do ano de 2018, materializado como Plano de 
Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – PCSTIC. 

1.2    DAS REFERÊNCIAS AOS ESTUDOS PRELIMINARES 
Foram realizados Estudos Preliminares contemplando os seguintes itens, os quais constam do Processo Administrativo 
da contratação: 
1.2.1    Análise de Viabilidade de Contratação; 
1.2.2    Sustentação do Contrato; 
1.2.3    Estratégia para a Contratação; e 
1.2.4    Análise de Riscos. 
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1.3    DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE A SEREM 
ADQUIRIDOS 

Conforme os Estudos Preliminares do PA SEI 0002017-28.2018.6.07.8100, deverão ser registrados 04 (quatro) 
servidores Dell/NUTANIX, 08 (oito) licenças do Software VMWare vSphere, 08 (oito) licenças do Software de Backup 
Veem e os serviços de instalação, como abaixo justificado: 

“Servidores Dell/NUTANIX 
Os servidores Dell/NUTANIX eliminam a necessidade de armazenamentos separados (Storage e Servidores), uma vez 
que, em um único equipamento, apresenta as duas funcionalidades. 
Além disso, essa solução também utiliza a BUILT RESILIENCE, ou seja, armazena os dados em mais de um servidor, 
para garantir a alta disponibilidade. 
Assim, caso um desses servidores pare de funcionar, por qualquer motivo, os dados estarão armazenados em outro 
servidor. 
Na solução proposta, como se optou pelo armazenamento dos dados em 8 (oito) servidores, o mínimo seria, por 
conseguinte, de 03 (três) servidores. 

Serviço de Instalação 
Um serviço de instalação e configuração, para toda a solução proposta; 

Licenças do Software VMware vSphere, informa-se a necessidade de aquisição de 08 (oito) licenças do Software 
VmWare vSphere, sendo uma licença para cada processador. 
Como a proposição visa a adquirir 04 (quatro) servidores, com 02 (dois) processadores cada, se faz necessária a 
aquisição de 08 (oito) licenças; 

Licenças do Software de Backup Veeam, informa-se a necessidade de aquisição de 08 (oito) licenças de Software de 
Backup Veeam, sendo uma licença para cada processador. 
Como a proposição visa a adquirir 04 (quatro) servidores, com 02 (dois) processadores cada, se faz necessária a 
aquisição de 08 (oito) licenças 

1.4    DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

1.4.1    Unidade de armazenamento e processamento hiperconvergente, conforme especificado no ITEM 2.1, 
licenciamento de softwares necessários ao pleno funcionamento do ambiente, bem como direito de atualização de 
versão e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses; 
1.4.2    Serviço de instalação e configuração do sistema integrado necessários ao pleno funcionamento dos 
equipamentos descritos no item 2.1, conforme atividades especificadas no item 2.2; 
1.4.3    Para o item acima, será aceito licenciamento integrado aos equipamentos (OEM) exclusivamente se forem 
fornecidos pelo mesmo vencedor do ITEM 2.1 e se possuírem serviço de suporte e direito de atualização ativos pelo 
período mínimo de 60 (sessenta) meses. 
1.4.4    Licenciamento da Solução VMware vSphere Enterprise Plus with Operations Management - vSOM, por 
processador, com direito de atualização de versão e suporte técnico do fabricante pelo período de 36 (meses), sendo 
adquiridas para uso em conjunto com os equipamentos descritos no ITEM 2.1; 
1.4.5    Licenciamento de Software de BACKUP VEEAM @ REPLICATION, por processador, com direito de atualização 
de versão e suporte técnico do fabricante pelo período de 36 (meses), sendo adquiridas para uso em conjunto com os 
equipamentos descritos no ITEM 2.1; 

1.5    REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE 

1.5.1    A solução hiperconvergente será composta por todos os equipamentos, softwares e serviços descritos neste 
Termo de Referência, incluindo licenciamento de software necessário para o completo atendimento da especificação 
técnica, na modalidade de uso perpétuo, ou seja, os equipamentos e sistemas devem continuar a operar normalmente 
mesmo após o período de suporte e direito de atualização ativos e deverão ser fornecidas na capacidade máxima dos 
equipamentos fornecidos; 
1.5.2    O hardware deverá ser projetado, desenvolvido, testado e homologado para o software proposto, sendo a 
solução dos itens 1 e 2 fornecidas por um único fabricante; 
1.5.3    A solução hiperconvergente deverá suportar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, instalados 
em máquinas virtuais Linux CentOS e Microsoft Windows Server, sejam eles Sistema de Gerenciamento de Banco de 
Dados ORACLE, MySQL ou PostgreSQL, servidores de aplicações JAVA e PHP, servidores de arquivos compartilhados, 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

18 

serviços de diretórios, virtualização de desktops, gerenciamento de e-mail e colaboração. 
1.5.4    A solução deverá prover uma infraestrutura hiperconvergente de alta disponibilidade em cluster de 
processamento, armazenamento e memória, para ambientes virtualizados. Não serão aceitas soluções com 
funcionalidades em fase de desenvolvimento, ou seja, que ainda não foram homologadas pelo fabricante para ambiente 
de produção; 
1.5.5    Deverá possuir armazenamento definido por software, disponibilizando um cluster lógico, que agregue todos os 
discos físicos dos nós contidos na solução, apresentando um único sistema de armazenamento para o sistema de 
virtualização de servidores; 
1.5.6    Deverá garantir que os dados estejam sempre gravados em mais de um nó ao mesmo tempo permitindo o pleno 
funcionamento do ambiente mesmo com a total indisponibilidade de um ou dois nós, dependendo da configuração; 
1.5.7    Deverá ser pré-configurada pelo fabricante do equipamento, sendo fornecida pronta para ligar e usar, 
abrangendo, no mínimo, os softwares de gestão de armazenamento, de virtualização de servidores, de gerenciamento 
do virtualizador e seus equipamentos; 
1.5.8    A solução deverá disponibilizar para armazenamento, no mínimo, 32.8 TB de armazenamento líquido total; 
Deverá ser fornecido armazenamento bruto por equipamento superior ao solicitado neste termo, visando a atender ao 
armazenamento liquido solicitado; 
1.5.9    Deverá permitir a adição de novos nós ao cluster, sem a parada do ambiente de produção, aumentando como um 
todo a capacidade de armazenamento, processamento e memória disponibilizadas ao sistema de virtualização de 
servidores; 
1.5.10    Após a configuração inicial de 4 nós, a solução deverá suportar a adição em incrementos de um nó por vez, 
suportando 8 nós por cluster e até 32 nós gerenciados por um único ambiente; 
1.5.11    Deverá possuir capacidade de compressão e desduplicação de dados armazenados, ou seja, a desduplicação 
tratará dois ou mais blocos idênticos, armazenando apenas um bloco em disco. Tanto a desduplicação quanto a 
compressão serão realizadas durante o processo de gravação dos dados nos discos de armazenamento (in-line ou near-
line). Esta capacidade deverá estar devidamente licenciada para a máxima capacidade dos equipamentos; 
1.5.12    O sistema de gerência do cluster deve suportar no mínimo um dos seguintes protocolos iSCSI, NFS ou VSAN; 
1.5.13    Deverá possuir controle de dados que permita a detecção automática e a resolução de erros de disco para 
garantir a integridade dos dados; 
1.5.14    Deverá disponibilizar redundância nas conexões de rede, possuindo duas portas e dois caminhos distintos em 
equipamentos de rede distintos, trabalhando em alta disponibilidade; 
1.5.15    Todas as licenças descritas neste Termo deverão ser fornecidas em caráter perpétuo, sem restrições de 
acessos, com serviço de suporte e direito de atualização ativos pelo período descrito no item 1.4; 
1.5.15.1    Serão aceitos licenciamentos integrados ao equipamento OEM (Original Equipament Manufacturer) para o 
item 2.1; 
1.5.16    Os equipamentos, componentes e softwares desta solução deverão possuir plena compatibilidade com o 
VMware vSphere Hypervisor – ESXi versão 6.0 ou superior; 
1.5.17    Deverá permitir que equipamentos homologados sejam adicionados ao mesmo cluster, seguindo os requisitos 
estabelecidos pelo fabricante da solução; 
1.5.18    Toda solução deverá ter manutenção corretiva mediante suporte técnico, pelo período mínimo da garantia dos 
produtos, conforme item 4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GARANTIA a ser realizado de forma 
integrada e centralizada em uma única central de atendimento, para equipamentos e softwares fornecidos, incluindo 
equipamentos de rede e acessórios; 
1.5.19    A solução deve suportar e estar licenciada para replicação das máquinas virtuais entre dois sites 
geograficamente separados, garantindo a disponibilidade das máquinas virtuais em caso de desastres; 
1.5.20    Deverão ser fornecidos todos os itens, acessórios de hardware e software, incluindo licenças, conectores, 
interfaces, componentes, suportes e demais equipamentos, necessários para instalação e funcionamento da solução 
contratada, em plena compatibilidade com as especificações constantes neste documento, recomendadas e fornecidas 
pelo fabricante. Não será aceito qualquer componente que o fornecedor acrescente à solução dada pelo fabricante. 
1.5.21    A solução deve suportar snapshots por máquina virtual, armazenando esses snapshots no cluster para proteção 
local. O processo de snapshot deve ser realizado com a máquina virtual em execução; 
1.5.22    A solução deve possibilitar a integração com ferramentas de recuperação de desastres de terceiros; 
1.5.23    A solução deverá ter a capacidade de realizar atualizações, possibilitando a atualização de todos os nós do 
cluster de forma centralizada; 
1.5.24    Todos os equipamentos da solução devem possuir fontes de alimentação redundante, simétrica e interna, do 
tipo “hot swappable”, operando na tensão nominal de 220VAC e freqüência de 60 Hz. Não serão aceitos equipamentos 
com transformadores ou adaptadores; 
1.5.25    Os itens de desempenho descritos neste Termo, são os mínimos exigidos individualmente, porém, caberá ao 
fornecedor atender com os requisitos mínimos exigidos pelo fabricante da solução, mesmo que estes itens sejam 
superiores ao especificado; 
1.5.26    Não serão aceitos equipamentos ou componentes que tenham sido descontinuados pelo fabricante ou que 
estejam listados para descontinuidade futura (deprecated) na data da análise das propostas, ou ainda, equipamentos 
projetados ou desenvolvidos para o presente certame; 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

19 

1.6    AMBIENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO 
1.6.1    Deverá possuir interface gráfica centralizada de administração do ambiente, com acesso seguro, integrado ao 
Microsoft Active Directory e com funcionalidade de alta disponibilidade, garantindo a disponibilidade da interface de 
administração mesmo em caso de falhas; 
1.6.2    Deverá disponibilizar informações centralizadas para monitoramento de desempenho do hardware, do hypervisor, 
do sistema operacional, de IOPS do cluster e de latência do cluster; 
1.6.3    O console de gerenciamento centralizado deverá fornecer acesso, no mínimo, às funcionalidades de Gestão do 
cluster, do armazenamento, das máquinas virtuais, do hardware, recuperação de desastres e alertas e eventos; 

1.7    CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA EXISTENTE NO TRE-DF 
1.7.1    Marca: DELL/NUTANIX; 
1.7.2    Modelo: DELL/ NUTANIX XC630 APPLIANCE HIPERCONVERGENTE para NUTANIX; 
1.7.3    Fabricante do Software: NUTANIX; 
1.7.4    Versão: NUTANIX e Prism Software Editions PRO; 
1.7.5    Software de Virtualização: Vmware; 
1.7.6    Software de Backup: VEEAM. 

1.8    COMPATIBILIDADE DOS OBJETOS ADQUIRIDOS COM OS EXISTENTES 
1.8.1    Os novos itens que se pretende adquirir neste PA devem integrar, em sua totalidade, os (Hardware e Software) 
existentes na solução de hiperconvergência do TRE-DF, conforme aquisições efetuadas pelos Processos SEI 0004019-
05-2017.6.07.8100 e 0005589-26.2017.6.07.8100 da seguinte maneira: 
1.8.1.1    Fazer parte do mesmo cluster, integrando aos equipamentos existentes conforme ITEM 1.7.2; 
1.8.1.2    Utilizar o software NUTANIX na mesma versão do ITEM 1.7.4; 
1.8.1.3    Utilizar o mesmo Software de Virtualização, conforme ITEM 1.7.5; 
1.8.1.4    Utilizar o mesmo Software de BACKUP VEEAM, conforme ITEM 1.7.6; 
1.8.1.5    Os serviços de Instalação, conforme descrito no ITEM 2.2 

1.9    ANÁLISE DE MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM O LEVANTAMENTO 
DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS E/OU CONTRATADAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, SEUS RESPECTIVOS VALORES, BEM COMO A DEFINIÇÃO E A JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA 
SOLUÇÃO (art. 18, § 3º, “g” da RES 182 CNJ) 
1.9.1    A contratação ora proposta foi adquirida, no âmbito Federal, pelos Regionais: Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal – TRE-DF, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE-RO, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – 
TRE-PR, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO, Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins – TRE-TO, bem 
como pela Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT. Em todos esses Órgãos, a solução já está em produção. 
1.9.2    As justificativas para a escolha da solução constam do tópico 1.1 deste TR. A análise detalhada referida neste 
tópico foi realizada nos Estudos Preliminares que constam do PA da contratação. 
1.10    A NATUREZA DO OBJETO COM A INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR O 
BEM E/OU SERVIÇO A SER CONTRATADO (art. 18, § 3º, “h” da RES 182 CNJ) 
1.10.1    O objeto demandado trata-se de aquisição de bens e serviços comuns, caracterizados como Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC, pois possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
1.10.2    A caracterização do objeto será realizada a partir do item 2 deste TR. 

1.11    O PARCELAMENTO OU NÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO, DESDE QUE SE MOSTRE TÉCNICA E ECONOMICAMENTE VIÁVEL, COM VISTAS A AMPLIAR A 
COMPETITIVIDADE SEM PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA, BEM COMO A FORMA DE ADJUDICAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO (art. 18, § 3º, “i” da RES 182) 
1.11.1    Considerando que o parcelamento é a regra e que a sua não ocorrência deve ser justificada, esta Equipe de 
Planejamento informa que o objeto da contratação é divisível, entretanto algumas regras devem ser adotadas. Para cada 
NÓ (servidor) do NUTANIX adquirido, para seu peno funcionamento e integração com os equipamentos existentes, é 
obrigatória a aquisição de 02 (duas)  licenças do Software de VmWare e 02 (duas) licenças do Software de BACKUP 
VEEAM, para que esse NÓ (servidor) ingresse no cluster da solução de heperconvergência existente. 
1.11.2    O objeto poderá ser adjudicado para mais de uma empresa, da seguinte maneira: 
a)    Os itens 1 e 2 devem ser adjudicados para a mesma empresa, devido a integração e configuração com os 
equipamentos existentes. 
b)    Os itens 3 e 4 podem ser adjudicados para empresas diferentes. 
c)    Dessa forma o objeto poderá ser adjudicado para até três empresas diferentes. 

1.12    A FORMA E O CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR COM A INDICAÇÃO DA MODALIDADE E O TIPO 
DE LICITAÇÃO ESCOLHIDOS, BEM COMO OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIOS, OS QUAIS 
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DEVERÃO SER ESTABELECIDOS, NO MÍNIMO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, 
RAZOABILIDADE E COMPETITIVIDADE (art. 18, § 3º, “j” da RES 182 CNJ) 
1.12.1    Quanto à modalidade e o tipo de licitação, deverá ser realizada pelo Sistema de Registro de Preços, 
na modalidade Pregão, preferencialmente na forma eletrônica, uma vez que a aquisição poderá se dar de forma 
parcelada, nos termos do art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7892/2013, em razão de restrições orçamentárias. 

1.13    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
1.13.1    Para comprovação da capacidade técnica operacional, a licitante deverá apresentar: 
1.13.1.1    Um ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica emitidos em seu nome, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante executado satisfatoriamente contrato 
similar, compreendendo o fornecimento de objeto pertinente e compatível com o objeto desta licitação, em características 
que se assemelham às descritas no Termo de Referência: 
1.13.1.1.1    Entende-se como pertinente e compatível com o objeto desta licitação, o fornecimento e instalação de 02 
(dois) Nós de NUTANIX, 04 licenças do software de Virtualização VmWare, 04 licenças do Software de Backup Veeam. 
1.13.1.1.2    Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão ter compatibilidade com a atividade econômica 
principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente; 
1.13.1.1.3    Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação de diferentes 
atestados, desde que relativos a contratos executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins 
de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação; 
1.13.1.1.4    A licitante deve disponibilizar, sempre que solicitado pelo Pregoeiro, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto. 

1.14    SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
1.14.1    Quanto ao impacto ambiental, subdenominação do critério de sustentabilidade, pode ser indicado que os 
equipamentos pretendidos à aquisição utilizem, nos materiais que guarnecem os equipamentos, plásticos e metais 
reciclados, podendo ser exigidos, ainda: 
a) atestados de certificação ambiental, tais como ROHS (restriction of hazardous substances), weee (resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrônicos), sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001; 
b) apresentação de certificado EPEAT (electronic product environmental assessment tool), da Agência de Proteção 
Ambiental norte-americana (EPA), com certificado mínimo SILVER (prata), para a segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio 
ambiente. 
1.14.2    O equipamento deverá vir preferencialmente acondicionado em embalagem individual adequada, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 
1.14.3    Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
1.14.4    Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star. 

2    DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 
2.1    ITEM 1 – UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO HIPERCONVERGENTE 
2.1.1    Cada unidade (nó) será embarcada em hardware do tipo appliance, ou seja, equipamento projetado e pré-
configurado para a solução proposta, e deverá possuir licenciamento de software, por processador, necessário para o 
pleno funcionamento da solução especificada. 

2.1.2    Processamento 
2.1.2.1    Possuir dois processadores simétricos Intel Xeon da família E5-2600 de no mínimo 5ª geração (v4 series), com 
taxa de transferência de 2.2GHz, 25M cache e 10 núcleos, por processador, superior ou similar; 
2.1.2.2    Serão considerados superiores os processadores do mesmo fabricante e da mesma família de processadores 
solicitados, porém, com taxa de transferência, cache, núcleos ou geração, superiores aos exigidos. 
2.1.2.3    Serão considerados similares, processadores de outra família de processadores do mesmo fabricante ou de 
fabricante distinto, desde que o equipamento ofertado esteja classificado com pontuação superior a 830, medido pelo 
índice SPECint_rate2006 (baseline) do Standard Performance Evaluation Corporation – www.spec.org. 
2.1.2.4    Não serão aceitos processadores similares de equipamentos não auditados pelo Standard Performance 
Evaluation Corporation – SPEC. 

2.1.3    Memória 
2.1.3.1    No mínimo 640GB (SEISSENTOS E QUARENTA Gigabytes) de memória DDR4 2133 MT/s (dois mil, cento e 
trinta e três Megatransfers por segundo) ou superior, com ECC, com módulos de memória de mesma capacidade; 
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2.1.4    Armazenamento 
2.1.4.1    Deverá possuir memória flash interna independente, para instalação e operação do sistema operacional 
VMware vSphere Hypervisor; 
2.1.4.2    Deverão ser fornecidos discos, conforme a recomendação do fabricante do software de armazenamento 
proposto, desenvolvidos exclusivamente para servidores, em uma das opções abaixo: 
2.1.4.2.1    Discos Solid State Drives (SSD) idênticos, com durabilidade aproximada de 1 DWPD(3) durante 5 anos, com 
velocidade de no mínimo 75.000 IOPS(4) para leitura e 18.000 para gravação, totalizando pelo menos 14TB de 
capacidade bruta (RAW) por equipamento; Neste caso, sendo exigido pelo fabricante disco específico de cache, será 
necessário o fornecimento adicional, por equipamento, de no mínimo 800 GB em um ou mais discos SSD idênticos para 
cache; 
2.1.4.2.2    Discos Serial Attached SCSI (SAS) ou Near line-SAS (NL-SAS), idênticos de 7.2K RPM, totalizando pelo 
menos 14TB de capacidade bruta (RAW) por equipamento; Neste caso será necessário o fornecimento adicional, por 
equipamento, de 3,2TB em dois discos SSD idênticos, bem como, 128GB de memória RAM adicional, sendo que, a 
solução deverá possibilitar que parte do cache de discos seja armazenado em memória RAM; 
2.1.4.3    O(s) disco(s) SSD de cache deverá(ão) possuir durabilidade aproximada de, no mínimo, 3 DWPD, durante um 
período de 5 anos; Com velocidade mínima de 75.000 para leitura e 25.000 IOPS para gravação; do tipo Single-level Cell 
ou Multi-level Cell (SLC ou MLC); 
2.1.4.4    Sendo fornecidos equipamentos com discos SAS ou NL-SAS, o sistema de armazenamento definido por 
software deverá ser capaz de manter cópia dos dados das Maquinas Virtuais (VMs) em seu próprio nó, visando 
desempenho de acesso aos dados; 
2.1.4.5    O tipo de discos fornecido, bem como a quantidade de cache disponível, deverá seguir o mínimo especificado 
neste termo, não sendo inferior às exigências do fabricante do sistema de armazenamento definido por software, para o 
uso de desduplicação e compressão. 
2.1.4.6    Não serão admitidos discos em gabinete externo, devendo ser instalados nas baias internas do equipamento, 
com padrão ‘Hot Plug’ / ‘Hot Swap’, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, 
garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações; 

2.1.5    Rede 
2.1.5.1    Deverá disponibilizar a quantidade mínima recomendada exigida pelo sistema de armazenamento definido por 
software, não sendo inferior a duas portas de rede padrão Ethernet de 10Gbps com interface SFP+, sendo que cada uma 
deve possuir recursos de tolerância à falha, balanceamento de cargas e agregação de links e ser otimizado para 
virtualização; 
2.1.5.2    Com suporte aos protocolos, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1qaz, IEEE 
802.1q e IEEE 802.1Qbb; 
2.1.5.3    Possuir suporte à VLAN, NIC Teaming, Link Aggregation e Multi Queueing (VMware NETQueue ou similar); 
2.1.5.4    Possuir suporte a Jumbo Frames para transmissão de pacotes com MTU de no mínimo 9000 bytes; 

2.1.6    Console remota 
2.1.6.1    Possuir conexão que permita o acesso ao console do equipamento através da rede, com 1 (uma) interface 
10/100 Mbps exclusiva para esta finalidade; 
2.1.6.2    O acesso ao console deve ser feito através de https ou software proprietário, incluindo licenças necessárias 
para a utilização de todas as funcionalidades oferecidas pelo referido software; 
2.1.6.3    Deverá possuir usuário e senha de conexão; 
2.1.6.4    O equipamento deverá enviar alerta quando processadores, pentes de memória e discos rígidos entrarem em 
estado de pré-falha, estes alertas deverão ser monitorados pelo serviço de Call-home solicitado neste termo; 

2.1.7    Gabinete 
2.1.7.1    O nó poderá ser instalado em um único chassi modular, ou, em equipamentos individuais, ambos com 
capacidade de suportar todos os componentes especificados, com o máximo de 2 unidades de rack (RU) de altura 
individuais, com todos os acessórios necessários. 
2.1.7.2    Devem ser fornecidos todos os cabos, trilhos deslizantes, dispositivos para gerenciamento de cabos, 
adaptadores, tampa frontal de proteção e demais acessórios necessários à instalação, configuração e uso do nó em rack 
de 19”, compreendendo conexão física e lógica do equipamento; 
2.1.7.3    Deve possuir indicador ou display embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de 
funcionamento dos componentes internos; 
2.1.7.4    Deve ser projetado de forma que não necessite de ferramentas para abertura do gabinete; 
2.1.7.5    Com exceção dos cabos externos, todas as placas, interfaces e periféricos deverão estar instalados e 
configurados antes da entrega do equipamento. 
2.1.7.6    O equipamento deve possuir ventilação adequada para a refrigeração de seu sistema interno na sua 
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para operação. Os ventiladores devem ser 
redundantes, ou seja, o sistema poderá continuar em operação normalmente no caso de falha de parte dos ventiladores; 
2.1.7.7    Todos os seus componentes internos deverão ser produtos com ‘part numbers’ da linha de produção do 
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fabricante do equipamento, garantindo a integridade dos equipamentos; 
2.1.7.8    Os componentes internos do gabinete deverão ser projetados, homologados, instalados e testados pelo 
fabricante; 

2.1.8    Fontes 
2.1.8.1    Cada nó deve ser alimentado por duas energias redundantes, podendo ter fontes compartilhadas em caso de 
chassi modular, sendo que cada fonte deverá possuir potência suficiente para manter o equipamento em pleno 
funcionamento em sua capacidade máxima, ou seja, com todos os slots e baias ocupados com componentes instalados; 
2.1.8.2    Deverá possibilitar a substituição de uma fonte sem a necessidade de desligar o equipamento (Padrão ‘Hot-
Plug’ ou ‘Hot-Swap’), garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações; 
2.1.8.3    As fontes deverão possuir correção de fator de potência – PFC ativo e eficiência energética de no mínimo 92% 
com 50% de carga, conforme certificação 80 Plus Platinum ou similar; 

2.1.9    Compatibilidade 
2.1.9.1    O equipamento ofertado deverá atender às seguintes características de compatibilidade: 
2.1.9.1.1    Constar no guia de compatibilidade da VMware para o produto vSphere ESXI versão 6.0; e 
2.1.9.1.2    Ser desenvolvido pelo fabricante do sistema de armazenamento definido por software ou constar no guia de 
compatibilidade do fabricante do sistema de armazenamento definido por software; 
2.2    ITEM 2 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO 
2.2.1    A CONTRATADA deve garantir todos os equipamentos, componentes, acessórios e cabos de conexão para 
interligar fisicamente todos os componentes da solução que forem entregues; 
2.2.2    Todas as configurações serão realizadas em conformidade com a recomendação do fabricante dos 
equipamentos e softwares da solução, com as boas práticas de implementação recomendadas pela VMware e com os 
requisitos fornecidos pelo CONTRATANTE para o ambiente em questão; 
2.2.3    A CONTRATADA deverá efetuar, no mínimo, os seguintes serviços relacionados aos equipamentos de rede: 
2.2.3.1    Desembalagem, conferência, testes e energização dos equipamentos; 
2.2.3.2    Instalação “física em rack padrão 19” disponibilizado pela CONTRATANTE; 
2.2.4    Instalação de módulos, cabos e transceivers entregues com o equipamento; 
2.2.5    Configuração do gerenciamento dos equipamentos; 
2.2.6    Configuração dos equipamentos conforme recomendações do fabricante da solução de armazenamento definido 
por software; 
2.2.7    Atualização de firmware dos equipamentos; 
2.2.8    Realizar a configuração de protocolo de camada 2 no equipamento; 
2.2.9    Configurar os equipamentos para funcionamento em alta disponibilidade, com múltiplos caminhos redundantes 
aos switches core; 
2.2.10    Configurar as informações de endereço, máscara e gateway de protocolo de Internet fornecidas pela 
CONTRATANTE, conforme apropriado; 
2.2.11    Configurar até 10 (dez) VLANs; 
2.2.12    Configurar até 10 (dez) agregações de link; 
2.2.13    Ativação de portas e licenças; 
2.2.14    Configurar protocolos STP/RSTP; 
2.2.15    Execução de testes de conectividade e alta disponibilidade entre as rotas criadas; 
2.2.16    Elaboração e entrega de documentação detalhando todos os passos da implementação e todas as 
configurações realizadas nos equipamentos de rede. 
2.2.17    A CONTRATADA deverá efetuar, no mínimo, os seguintes serviços relacionados aos softwares e equipamentos 
integrados de armazenamento e processamento: 
2.2.17.1    Desembalagem, conferência, testes e energização dos equipamentos; 
2.2.17.2    Instalação física dos equipamentos em rack padrão 19” disponibilizado pela CONTRATANTE; 
2.2.17.3    Conexão dos cabos, interligando os nós hiperconvergentes aos equipamentos de rede; 
2.2.17.4    Atualização de firmware dos equipamentos e softwares recomendados; 
2.2.17.5    Configuração de parâmetros de BIOS, RAID, gerenciamento e rede nos servidores; 
2.2.17.6    Ativação e configuração do hypervisor VMware ESXi nos 4 (quatro) nós que compõem a solução de 
hyperconvergência; 
2.2.17.7    Instalação e configuração do cluster com 4 (quatro) nós da solução de hyperconvergência, conforme 
recomendação do fabricante; 
2.2.17.8    Configuração do ambiente, seguindo as orientações do CONTRATADO e as necessidades do fabricante, 
contemplando no mínimo as atividades relacionadas à criação do cluster, datastores, switches virtuais, load balancing, 
desduplicação e compressão, hypervisor, datacenter virtual bem como demais funcionalidades relacionadas ao 
ambiente; 
2.2.17.9    Documentação completa e detalhada referente às configurações realizadas. 
2.2.17.10    Após concluídos os serviços relacionados à instalação, deverão ser realizados testes completos visando a 
garantia da disponibilidade. 
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2.2.17.11    Após concluídos os testes, a CONTRATADA providenciará a importação de 05 maquinas virtuais para o novo 
ambiente, conforme orientações do CONTRATANTE. 
2.2.17.12    Durante os primeiros 4 (quatro) dias úteis após a instalação e ativação do sistema, a CONTRATADA deverá 
manter, no mínimo, 01(um) técnico para a operação assistida e fornecimento de suporte, nas dependências do 
CONTRATANTE em Brasília - DF, sem custo adicional para o CONTRATANTE; 
2.2.17.13    Os serviços serão realizados por profissional que realizará a operação assistida, terá como missão 
acompanhar e aferir o funcionamento da solução implantada, apoiar a equipe técnica do CONTRATANTE nas 
adequações da solução às necessidades e especificidades, bem como prover lhe suporte durante o período previsto no 
item anterior. 
2.2.17.14    Deverão ser realizados os demais serviços necessários ao pleno funcionamento da solução fornecida. 
2.2.18    Repasse de conhecimento: 
2.2.18.1    Repasse de conhecimento avançado, abrangendo configuração, segurança, disponibilidade e melhores 
práticas na operação dos equipamentos e softwares adquiridos; 
2.2.18.2    O repasse de conhecimento deverá ser realizado nas seguintes condições: 
2.2.18.2.1    Nas dependências do CONTRATANTE, em data e horários previamente acordados entre as partes; 
2.2.18.2.2    Ministrado no período mínimo de 16 horas, incluindo teoria e laboratórios; 
2.2.18.2.3    O repasse deverá ser feito para até 08 participantes; 
2.2.18.2.4    Deve-se considerar, para efeitos de treinamento, no mínimo, os seguintes componentes da solução: 
2.2.18.2.4.1    Configuração, operação e gerenciamento de Switches; 
2.2.18.2.4.2    Configuração, operação e gerenciamento dos equipamentos; 
2.2.18.2.4.3    Configuração e operação do software de armazenamento definido por software; 
2.2.18.2.4.4    Configuração e operação do ambiente de gestão centralizada; 
2.2.18.2.4.5    Procedimentos de recuperação, com retirada e inserção de novos nós à solução; 
2.2.18.3    A ementa do repasse deverá ser proposta pela CONTRATADA e enviada com antecedência ao início do 
repasse; 
2.2.18.4    A ementa citada no subitem anterior deverá ser aceita pela CONTRATANTE, podendo ela também sugerir 
inclusão ou exclusão de algum tópico; 
2.2.18.5    Havendo necessidade, deverão ser utilizados equipamentos similares aos adquiridos. Sendo possível, 
poderão ser utilizados os próprios equipamentos adquiridos; 
2.2.18.6    Deverá ser realizado por profissional que tenha qualificação técnica necessária quanto à instalação, 
configuração e gerenciamento da solução adquirida. 
2.2.18.7    A qualidade do repasse será avaliada pelos participantes ao final de sua realização e, caso sua qualidade seja 
considerada insuficiente, a CONTRATADA deverá reformular sua metodologia e providenciar realização de nova turma, 
até o alcance dos objetivos do repasse, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 
2.3    ITEM 3 –  Licenciamento VMware vSphere Enterprise Plus with Operations Management para sistema de 
armazenamento e processamento 

2.3.1    Marca: VMware 
2.3.2    Modelo: VSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus 
2.3.3    Licença VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus, por processador, com direito de 
atualização de versão e suporte técnico pelo período de 36 (trina e seis) meses, o licenciamento deverá seguir as regras 
de manutenção corretiva e suporte técnico descritas para a solução. 
2.3.4    Garantia/Subscrição: 36 meses. 
2.4    ITEM 4 - Licenciamento Software de Backup e Recuperação de Desastre para Data Center 
2.4.1    Virtualizado BACKUP DE MAQUINAS VIRTUAIS 
2.4.1.1    Deve permitir backup das maquinas virtuais a quente sem necessidade de instalação de agentes; Deve fazer 
backup de qualquer SO e/ou File System suportados pelo Hypervisor; 
2.4.1.2    Deve permitir o USO de unidades de fita e/ou tapes libraries nativamente; 
2.4.1.3    Deve suportar trabalhos de cópia de backup que permitem uma implementação adequada de políticas de 
backup e retenção sem exigir backups adicionais, scripts de cópia ou recursos como a replicação de arquivo baseada em 
armazenamento; 
2.4.1.4    Deve fazer Verificação automática da recuperabilidade de cada backup em todos os casos; 
2.4.1.5    Deve possuir arquitetura distribuída e balanceamento de carga automática; 
2.4.1.6    Deve permitir restauração selfservice em 1 clique para recuperar MVs e arquivos hospedados; 
2.4.1.7    Deve permitir recuperação de itens e descoberta eletrônica gratuitas para o Microsoft Exchange e Share Point; 
2.4.1.8    Deve permitir compressão e deduplicação dos dados reduzindo o espaço necessário de armazenamento do 
backup; 
2.4.1.9    Deve permitir replicação de máquinas virtuais; 
2.4.1.10    Deve permitir a replicação de maquinas virtuais tanto via LAN quanto WAN; 
2.4.1.11    Deve permitir o controle de alocação de banda para as réplicas das máquinas virtuais; 
2.4.1.12    Deve permitir replica das maquinas virtuais a quente sem necessidade de instalação de agentes; 
2.4.1.13    Deve fazer replica de qualquer SO e/ou File System suportados pelo Hypervisor; 
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2.4.1.14    Deve permitir aceleração de WAN integrada para mover os backups para um local externo; 
2.4.1.15    Deve permitir realocação automática de interfaces de rede e reconfiguração para adequação ao datacenter 
remoto; 
2.4.1.16    Deve permitir poder verificar automaticamente cada ponto de restauração de cada réplica, iniciando as MV’s e 
executando testes com scripts para qualquer aplicativo; 
2.4.1.17    Deve permitir executar a deduplicação e compressão do tráfego de réplicas na origem; 
2.4.1.18    Usar múltiplos fluxos de downloads para aproveitar toda a banda disponível; 
2.4.1.19    Executar o seeding de réplicas para evitar o envio de backups completos pela WAN; 

2.4.2    RECUPERAÇÃO DE DESASTRES 
2.4.2.1    Deve suportar arquivos e pastas do SO hospedado, sob demanda e diretamente a partir de um backup em nível 
de imagem, sem ter que extrair os discos virtuais primeiro. Recupere arquivos de MVs do Windows e do Linux ou 
qualquer um dos 17 sistemas de arquivos suportados; 
2.4.2.2    Deve suportar recuperação de itens individuais de QUALQUER aplicação virtualizada sem agentes, backups ou 
ferramentas de software adicionais. O assistente deve iniciar seus aplicativos a partir do ponto de recuperação do 
backup e a extrair o que for necessário, usando ferramentas nativas. Sem agentes especiais de backup, sem taxas 
adicionais de licença; 
2.4.2.3    Deve permitir que você procure por arquivos do SO hospedado em backups de MVs, restaurando-os com um 
único clique. Com essa opção selecionada, o software deve criar um índice de arquivos dos SOS hospedados nas MVs e 
permite que você procure por arquivos hospedados do Windows nos backups das MVs. Ao localizar o arquivo desejado, 
você pode restaurá-lo imediatamente com um único clique, tanto para o local original como para uma máquina local; 
2.4.2.4    Usando a API vCloud Director, o software deve estender o suporte para o vCloud Director para incluir backups 
e restaurações do vCloud vApps e de MVs, incluindo todos os metadados e atributos, restaurações diretamente para a 
mesma instalação do vCloud Director (ou para uma diferente) e suporte para o provisionamento  rápido. 
2.4.3    Garantia/Subscrição: 36 meses. 

3    LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 
3.1    LOCAL: Os equipamentos deverão ser entregues no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Praça 
Municipal – SIG Qd. 02, lote 06, 4ª andar sala 404 do Edifício Sede – SARSO, conforme indicado na ordem de serviço 
respectiva. O horário de realização deverá ser previamente agendado na Seção de Administração de Rede e Sistemas 
Operacionais - SARSO pelos telefones números (61) 3048.4149 ou (61) 3048.4480. 
3.2    PRAZO: A Licitante vencedora deverá entregar os equipamentos e sistemas instalados e configurados, finalizando 
em até 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da ordem de fornecimento/serviço específica a ser emitida pelo 
gestor do contrato. 
3.3    As licenças deverão ser disponibilizadas no site do fabricante para validação e download. 
3.4    Para realização dos serviços de instalação, configuração e repasse de conhecimento, a CONTRATADA deverá 
indicar profissional(is) capacitado(s) e qualificado(s) pelo fabricante da solução proposta, devidamente certificado para tal 
atividade, apresentando previamente comprovação da qualificação do profissional; 

4    SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GARANTIA 
4.1    O prazo de manutenção corretiva em garantia dos itens descritos nos itens 2.1 e 2.2 é de 60 (sessenta) meses, 
contados a partir da data da emissão do Termo de Aceite Definitivo. 
4.1.1    No caso dos ITENS 2.3 e 2.4, o direito de atualização e suporte técnico será de 36 (trinta e seis) meses, os quais 
são contados a partir da data da emissão do Termo de Aceite Definitivo. 
4.2    A manutenção corretiva poderá ser realizada pelo fabricante, porém, sendo responsabilidade subsidiar ia da 
CONTRATADA; 
4.3    O serviço de manutenção corretiva deverá ser prestado em Brasília – Distrito Federal nas dependências do 
CONTRATANTE. 
4.4    Durante a vigência do prazo de garantia, serão prestados os serviços de manutenção corretiva, com fornecimento 
de peças novas e originais e direito de atualização de todos os softwares da solução, sem ônus para o CONTRATANTE. 
4.5    Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos e 
sistemas em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes, reparos 
e atualização de versões necessárias, de acordo com a orientação do fabricante e normas técnicas específicas. 
4.6    A manutenção corretiva deverá seguir as seguintes regras, referentes ao Chamado Técnico: 
4.6.1    O atendimento técnico, referente à manutenção corretiva, será iniciado a partir da comunicação formal do evento, 
por parte dos técnicos autorizados, em português, através de telefone, e-mail ou outro meio informado, sem custo 
adicional de ligação para o CONTRATANTE; 
4.6.2    A CONTRATADA deverá disponibilizar recursos para a abertura de solicitações de suporte técnico a qualquer 
momento, 24 horas por dia durante os 7 dias da semana; 
4.6.3    Entende-se por “abertura do atendimento” a data e hora em que foi feito o acionamento da CONTRATADA, com 
o correspondente registro; 
4.6.4    Os chamados deverão ser classificados conforme os níveis de severidade descritos a seguir: a) Severidade Alta: 
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problemas graves, que fazem com que a solução ou sistemas estejam indisponíveis para uso; b) Severidade Média: 
problemas que afetam equipamentos ou componentes dos equipamentos, mas que não chegam a causar sua 
indisponibilidade, incluindo a troca de discos defeituosos; e c) Severidade Baixa: problemas que não afetam o 
desempenho ou a disponibilidade dos equipamentos e sistemas, incluindo chamados para esclarecimento de dúvidas e 
atualização de firmwares e versões; 
4.6.5    Entende-se por “conclusão do atendimento” o pleno restabelecimento da funcionalidade e do desempenho dos 
equipamentos, incluindo a troca de peças ou componentes e a execução de quaisquer procedimentos corretivos que se 
façam necessários; 
4.7    Os chamados técnicos serão atendidos em até 6 (seis) horas úteis após a abertura do atendimento; 
4.8    O tempo máximo para solução dos problemas varia de acordo com sua criticidade, conforme descrito a seguir: 
4.8.1    Os problemas classificados como de Severidade Alta deverão ser resolvidos em até 48(quarenta e oito) horas, 
contadas a partir da abertura do chamado; 
4.8.2    Os problemas classificados como de Severidade Média deverão ser resolvidos em até 4 (quatro) dias úteis, 
contados a partir da abertura do chamado; 
4.8.3    Os problemas classificados como de Severidade Baixa deverão ser resolvidos em até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da abertura do chamado. 
4.9    Se houver a necessidade de desligamento do equipamento para a substituição de peças, este procedimento 
deverá ser autorizado previamente pelo Gestor do contrato. Neste caso os prazos de atendimento começarão a ser 
contados a partir dessa nova data e hora acordada; 
4.10    Na eventual substituição dos equipamentos só serão aceitos equipamentos de mesma marca e modelo, e para os 
demais itens serão aceitos com especificações iguais ou superiores. Todos os equipamentos devem ser novos e de 
primeiro uso. 
4.11    Todas as despesas que se fizerem necessárias para o atendimento correrão por conta da CONTRATADA; 
4.12    Quando houver a necessidade de substituição de peças ou componentes, estas deverão ser novas e originais e 
da mesma especificação da peça trocada, conferindo-se essa informação através da nota fiscal ou documento 
equivalente. 
4.13    A conclusão de um atendimento requer a concordância, por parte de um técnico designado pelo CONTRATANTE 
e será registrada; 
4.14    A CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento telefônico com pessoal habilitado a orientar e a prestar 
suporte técnico. 
4.15    A CONTRATADA substituirá definitivamente qualquer componente da solução por outro de mesmas 
características técnicas ou superior, novo e de primeiro uso, do mesmo fabricante e em perfeito estado de 
funcionamento, em caso de ocorrência das situações a seguir: 
4.15.1    Ocorrência de 04 (quatro) ou mais defeitos com severidade alta, dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias 
consecutivos; 
4.15.2    Problemas recorrentes sem que seja dada a solução em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da abertura do primeiro chamado. 
4.15.3    A Substituição Definitiva será admitida, após prévia avaliação técnica e autorização do CONTRATANTE, quanto 
às condições de uso e compatibilidade do componente ofertado em relação àquele a ser substituído. 
4.16    O CONTRATANTE poderá efetuar a configuração, desconexão e conexão dos equipamentos a outros, bem como 
adicionar componentes, compatíveis tecnicamente e seguindo as recomendações do fabricante, sem prejuízo das 
condições de garantia de funcionamento previstas neste Edital, facultado o acompanhamento de tais atividades pela 
CONTRATADA. 
4.17    O CONTRATANTE poderá substituir imediatamente o equipamento ou componente que vier a apresentar defeito 
por um sobressalente e comunicará a CONTRATADA. 
4.18    A pedido, a CONTRATADA apresentará um relatório de ocorrências, contendo data, hora de chamados, início e 
término do atendimento, as providências adotadas e toda e qualquer informação pertinente ao chamado; 
4.19    Quando se tratar de problema em unidade de armazenamento, a unidade defeituosa deverá ser mantida com o 
CONTRATANTE para garantia do sigilo das informações; 
4.20    A CONTRATADA deverá prover, durante todo o período de garantia, call-home ativo, de forma que a solução, 
sem intervenção humana, abra uma ocorrência automática em caso de falhas físicas ou alertas críticos, abrangendo no 
mínimo, falhas de discos, de interface de rede e refrigeração; 
4.21    Situações de exceção deverão ser avaliadas caso a caso, pela CONTRATADA, equipe Técnica do 
CONTRATANTE e pelo Gestor do Contrato, definindo os procedimentos mais adequados para o seu encaminhamento, 
levando em consideração a natureza da situação e eventuais conseqüências que possam surgir. 

5    VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.1    O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data da última assinatura do contrato no SEI, ou da data 
de recebimento da nota de empenho, se for utilizada como substitutivo contratual. 

6    ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO - PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
6.1    O contrato será gerido por comissão especialmente designada, composta de servidores da Coordenadoria de 
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Infraestrutura - área demandante; servidores da Seção de Administração de Rede e Sistemas Operacionais SARSO - 
área técnica e da Secretaria de Administração e Orçamento – SAO área administrativa, que serão respectivamente fiscal 
demandante, fiscal técnico e fiscal administrativo. 

7    OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1    Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme especificados em cada item, nos termos da legislação em 
vigor e deste Termo de Referência; 
7.2    Substituir o dispositivo com defeito ou imperfeição, conforme prazos do item 4.8, contados da comunicação, sem 
custas adicionais, durante o prazo de vigência da garantia; 
7.3    Fornecer o(s) produto(s), originais do fabricante, no prazo e demais condições estipuladas neste Termo de 
Referência, bem como no Edital e na proposta; 
7.4    Manter, durante a execução da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.5    Fornecer materiais de primeira qualidade e que atendam as normas do Código de Defesa do Consumidor, 
possuindo em suas embalagens unitárias, quando indispensável, especificações de peso, medida, quantidade, cor, 
orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias 
para o perfeito uso e transporte; 
7.6    Responder, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto e por outras correlatas, tais como frete, 
obrigações trabalhistas, seguros de acidentes, encargos fiscais e comerciais, encargos sociais, tributos e emolumentos e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
7.7    Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do TRE-DF; 
7.8    Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-DF, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não 
excluindo ou reduzindo dessa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-DF; 
7.9    Comunicar ao TRE-DF qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
7.10    Abster-se de subcontratar outra empresa para a execução do objeto deste Pregão, sem autorização do TRE-DF; 
7.11    Informar ao TRE-DF, através de Declaração, caso haja alteração em seus dados bancários; 
7.12    Informar ao TRE-DF, através de declaração entregue com protocolo, caso haja alteração de endereço, telefone ou 
e-mail, sendo consideradas válidas todas as notificações, intimações, correspondências e avisos que lhe forem dirigidas 
para o endereço contratual, telefone ou e-mail originalmente indicado, caso não seja procedida à mencionada alteração. 
7.13    Seguir as instruções e observações efetuadas pelo gestor do contrato, bem como reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos ou serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
7.14    Garantir profissional capacitado e qualificado para realização dos serviços descritos no Termo de Referência, 
substituindo imediatamente se incapacitado para execução das atividades; 
7.15    Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do CONTRATANTE; 
7.16    Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a terceiros 
ou ao CONTRATANTE, devendo ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA o valor correspondente aos 
prejuízos causados, conforme o caso; 
7.17    Responsabilizar-se pela manutenção corretiva em garantia e o direito de atualização dos softwares, pelo período 
descrito neste Termo de Referência; 
7.18    Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE. 
7.19    Manter sigilo e a inviolabilidade das informações, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, de 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros que tomar conhecimento em razão da 
execução do contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
7.20    Disponibilizar central de atendimento para realização de requisições de execução de serviço ou resolução de 
dúvidas durante 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive feriados; 
7.21    Comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser 
apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme art. 3º, III, do Decreto 
n. 7.174/2010; 
7.22    Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do CONTRATANTE, 
referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades previstas; 
7.23    Detalhar, documentar e repassar, conforme orientação e interesse do CONTRATANTE, todo o conhecimento 
técnico utilizado na execução dos serviços contratados; 
7.24    Promover o repasse total de conhecimento dos equipamentos instalados ao CONTRATANTE; 
8    DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/DF 
8.1    Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato; 
8.2    Recusar, a critério da fiscalização, qualquer bem ou serviço fornecido ou executado fora das condições 
contratadas; 
8.3    Receber os bens e serviços na forma descrita neste Termo de Referência e edital; 
8.4    Prestar as informações, recomendações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
8.5    Efetuar e o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas neste Termo de Referência, termo 
contratual ou seu substitutivo e edital. 
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9    ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
9.1    A comissão especialmente designada pela Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à gestão do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 
(art. 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93) e notificando a autoridade superior, quando necessário, para as providências 
corretivas. 
9.2    As relações mantidas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, serão intermediadas pela comissão 
responsável pela fiscalização do contrato. 
9.3    À Fiscalização, fica assegurado o direito de exigir o cumprimento fiel do contrato e impugnar todo e qualquer 
material ou serviços executados pela CONTRATADA, que não atendam às condições contratuais e a especificação 
técnica, cabendo à CONTRATADA refazer os serviços e/ou produtos rejeitados e arcar inteiramente com os custos 
decorrentes. 
9.4    A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto contratado. 
10    GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO (art. 18, §3º, III, da Resolução 182 CNJ) 
10.1    O controle, a gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
entrega dos produtos e execução dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pelos Gestores do Contrato especialmente designados, na forma dos 
artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993. 
10.2    O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro por escrito das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º 
do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 
10.3    O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar a 
aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento contratual e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 
10.4    As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto em normas internas do TRE-DF ou em outros 
normativos relativos à fiscalização dos contratos, aplicáveis a contratações públicas. 
10.5    A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 
11    MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA (art. 18, §3º, III, da Resolução 182 
CNJ) 
11.1    As comunicações realizadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser registradas por escrito 
prioritariamente através de Ofícios e E-mails e, em casos de urgência, poderão ser utilizados meios alternativos como 
aplicativos mobile de conversação como Whatsapp; 
11.2    As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões ou por meio de ligações telefônicas deverão 
ser formalizados, em até 24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados; 
11.3    A assinatura de documentos do Processo Administrativo da Contratação (assinatura de contrato, aditivos) e 
petições deve ser realizada por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, mediante notificação da contratada 
por e-mail, nos termos estabelecidos no Edital e no normativo específico do TRE-DF, salvo em caso de inviabilidade do 
sistema. 
11.4    As comunicações deverão ser dirigidas à(s) pessoa(s) indicada(s) pela empresa contratada no início da execução 
contratual, devendo fornecer todos os dados necessários à regular comunicação (tais como nome, cargo, poderes, 
telefone, e-mail, endereço). A(s) pessoa(s) indicada(s) deverá (ao) ser a responsável (eis) pelo atendimento das 
demandas e resolução de todos os questionamentos e pendências, inclusive para fins de garantia e suporte técnico. 
12    FORMA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
12.1    Realizar o recebimento do objeto, pelo(s) servidor(es) gestor(es) do contrato, compreendendo duas etapas 
distintas: 
a) provisoriamente, na entrega dos equipamentos, antes da instalação, mediante termo circunstanciado, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos equipamentos com a especificação contratada (cf. art. 73, II, ‘a’ da Lei 
8.666/1993). 
a1) o objeto entregue/instalado em desconformidade com o especificado neste Termo de Referência e na proposta 
comercial será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contratada a entregar e instalar novo 
objeto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação pela Contratada; 
a2) a notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos de recebimento definitivo e 
de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas. 
b) definitivamente no prazo de até cinco dias úteis do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após a 
verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos, bem como o perfeito funcionamento dos equipamentos, e 
consequente aceitação (cf. art. 73, II, ‘b’ da Lei 8.666/1993). 
c) Observa-se que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados. 
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12.2    A nota fiscal somente será recebida pelo Gestor do Contrato após o recebimento definitivo dos produtos/serviços 
e encaminhada para pagamento. 
13    CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 
13.1    O Contratante realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos 
equipamentos instalados, da conclusão dos serviços e da apresentação do documento fiscal correspondente; 
13.2    Nenhum pagamento será efetuado à Contratada caso exista pendência quanto às condições de habilitação, 
qualificação exigidas na licitação; 
13.3    O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos do contrato. 
14        GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
14.1    A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até quinze dias da assinatura do contrato, garantia de execução 
do contrato em uma das modalidades previstas em lei, no valor correspondente a 5% do valor do contrato referente aos 
itens acima mencionados, tendo como beneficiário o CONTRATANTE. 
14.2    A garantia deverá ser prestada com validade de 3 (três) meses após o término do período de vigência contratual, 
sendo liberada ante a comprovação de que os serviços foram executados em conformidade com o pactuado. 
14.3    Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a apólice deverá conter cláusulas específicas 
com a previsão de cobertura para despesas com obrigações contratuais e multas. 
14.4    Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela será atualizada monetariamente, conforme os critérios 
estabelecidos pela instituição bancária em que for realizado o depósito. 
14.5    Caso a CONTRATADA opte pela modalidade fiança bancária, deverá constar expressamente renúncia, pelo 
fiador, dos benefícios do Artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 
14.6    Aditado o contrato ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou 
substituí-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta cláusula. Nesses casos, a garantia será liberada após 
a apresentação da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao contrato. 

15    PROPRIEDADE, SIGILO, RESTRIÇÕES 
15.1    Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços deverão ser 
tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por 
seus sócios, empregados e subcontratados, pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos 
serviços executados, conforme previsto no art. 48, incisos I a VI, Decreto nº 7.845 de 14 de novembro de 2012. 
 Art. 48. A celebração de contrato, convênio, acordo, ajuste, termo de cooperação ou protocolo de intenção cujo objeto 
contenha informação classificada em qualquer grau de sigilo, ou cuja execução envolva informação classificada, é 
condicionada à assinatura de TCMS e ao estabelecimento de cláusulas contratuais que prevejam os seguintes 
requisitos: 
     I - obrigação de manter sigilo relativo ao objeto e a sua execução; 
     II - possibilidade de alteração do objeto para inclusão ou alteração de cláusula de segurança não estipulada 
previamente; 
     III - obrigação de adotar procedimentos de segurança adequados, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 
manutenção do sigilo relativo ao objeto; 
     IV - identificação, para fins de concessão de credencial de segurança e assinatura do TCMS, das pessoas que 
poderão ter acesso a informação classificada em qualquer grau de sigilo e material de acesso restrito; 
     V - obrigação de receber inspeções para habilitação de segurança e sua manutenção; e 
     VI - responsabilidade em relação aos procedimentos de segurança, relativa à subcontratação, no todo ou em parte. 

15.2    A CONTRATADA responderá solidariamente com seus agentes empregados, prepostos, ou subcontratados, no 
caso de violação do compromisso de confidencialidade ora assumido. 
15.3    O acesso à informação sigilosa será restrito ao funcionário alocado para a execução dos SERVIÇOS, não 
devendo este repassar a outros funcionários da CONTRATADA sem prévia autorização do CONTRATANTE. 
15.4    A CONTRATADA deverá restituir imediatamente ao CONTRATANTE, quando do término do serviço ou quando 
for solicitada, qualquer informação deste. Em caso de perda de quaisquer informações, a CONTRATADA deverá notificar 
por escrito o CONTRATANTE, imediatamente. 

16. ESTIMATIVA DE CUSTO 

Planilha id. SEI nº 0442196. 

17. VALOR MÉDIO 

Valor total estimado de R$ 1.728.354,44 (um milhão, setecentos e vinte oito mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais e quarenta e quatro centavos). 
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ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 29/2018 

- TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO – 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002017-28.2018.6.07.8100 

 

[Qualificação: nome, nacionalidade, CPF, identidade (no, data e local de expedição), filiação e 
endereço], perante o (a) [órgão ou entidade], declaro ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento de 
informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, e me 
comprometo a guardar o sigilo necessário, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a: a) tratar as 
informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito que me forem fornecidos pelo(a) 
[órgão ou entidade] e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação vigente; b) preservar o conteúdo das 
informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros; c) 
não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações classificadas em qualquer grau 
de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito; e d) não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações 
classificadas em qualquer grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito do (da) [órgão ou 
entidade], salvo autorização da autoridade competente. Declaro que [recebi] [tive acesso] ao (à) [documento ou material 
entregue ou exibido ao signatário], e por estar de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas 
abaixo identificadas. 

[Local, data e assinatura] 

 

 
[Duas testemunhas identificadas] 
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ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 29/2018 
- MAPA DE ITENS - 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002017-28.2018.6.07.8100 

 

        MÉDIA 

Item  LOTE 01 - Descrição do Material U.M. Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Valor Total 

do Item (R$) 

1 
Servidores /NUTANIX (+-35T DISCO, 640 GB RAM, +2 PROC DE 10N)  

UN 4 315.917,55 1.263.670,20 

2 
Serviço de instalação, configuração e repasse de conhecimento do sistema 
integrado 

 
UN 1 71.950,00 71.950,00 

TOTAL (R$) R$ 1.335.620,20 

        

          MÉDIA 

Item ITEM 3 - Descrição do Material U.M. Quanti
dade 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor 
Total do 
Item (R$) 

3 
Licenciamento VMware vSphere Enterprise Plus with Opertions Management 
para sistema de armazenamento e processamento, MARCA: VMware MODELO: 
VMware vSphere 6 Enterprise Plus with Operations Management - OPEN 

 
UN 8 31.281,72 

 
250.253,76 

 

 

      MÉDIA 

Item ITEM 4 - Descrição do Material U.M. Quanti
dade 

Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
do Item 

(R$) 
 

4 
Software de BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE  VEEAM para 
ambiente  VIRTUALIZADO 

 
UN 8 17.810,06 

 
142.480,48 

 

 

TOTAL ESTIMADO (LOTE + ITENS) R$ 1.728.354,44 
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ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 29/2018 

- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002017-28.2018.6.07.8100 

No dia ___ de ____________ de 2018, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de 
Brasília, SIG, quadra 2, lote 6, Brasília – DF, CEP: 70094-901, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Diretor-Geral, o Senhor EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, no uso de suas atribuições, nos 
termos da Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 
5.450/2005 e demais normas legais cabíveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
SRP n.º 29/2018, resolve registrar o preço ofertado pelo(s) fornecedor(es) abaixo descritos, em conformidade com as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
ITEM Descrição Und. de 

medida 
Quant. 

Registrada 
Preço Unitário 

 
Valor total 

      

Empresa:       
CNPJ:       
Endereço:       
Telefone: (     )       
E-mail: (     )       
Representante Legal:       
Documento de Identidade:       
CPF:        

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – VALIDADE, ALTERAÇÕES E VEDAÇÕES  

1.1. Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da última assinatura 
eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), incluídas nesse prazo eventuais prorrogações. 

1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

1.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o 
disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

1.4. Não será permitida a adesão à presente ata, nos termos do subitem 2.6. do Edital. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –  CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES 

2.1.         Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo 
primeiro colocado da ata, caso haja interessados, será incluído como anexo a esta Ata de Registro de Preços, o registro 
das licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais às da licitante vencedora na sequência da classificação do 
certame. 

2.2.          A habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva será efetuada nas hipóteses previstas 
no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar a ata, apesar de convocado) e nos arts. 20 e 21, 
do Decreto n.º 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor). 

2.3.         A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao TRE-DF promover as  negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
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3.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
TRE-DF convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

3.3. O(s) fornecedor(es) que não aceitar(em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será(ão) 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o TRE-DF poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o TRE-DF deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

3.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido no Edital, sem 
justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei n.º 10.520, de 2002. 

3.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 3.6. se dará mediante 
decisão do(a) Ordenador(a) de Despesas, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor.  

3.9. As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 29/2018 e seus anexos, 
bem como a proposta da licitante,  integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 Esta Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do TRE-DF e do(s) 
Fornecedor(es) Beneficiário(s).  

Brasília-DF,       de                   de 20     . 

 
 
 

SR. EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES 
Diretor-Geral  

TRE-DF 
 
 

Sr(a). _____________________ 
Fornecedor(a) 
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ANEXO III AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018 
- MINUTA DE CONTRATO - 

Contrato n.º      /18 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA 
EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA 
DE DADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA...  

 A UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de Brasília, Quadra 2, Lote 6, 2º Andar, Brasília – DF (CEP: 70.094-
901), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Exm.ª Senhora 
Desembargadora CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, 
a empresa      , inscrita no CNPJ sob o nº      , localizada no   , doravante denominada CONTRATADA, 
representada por   , portador do RG    e CPF nº   , resolvem celebrar este contrato para aquisição e instalação da 
expansão da solução de hiperconvergência de dados (Processo Administrativo SEI nº 0002017-28.2018.6.07.8100, 
Pregão Eletrônico nº 29/2018), em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto aquisição da expansão da solução de hiperconvergência de dados com 
armazenamento definidos por software com serviços de instalação, configuração, licenças de software de virtualização, 
licenças de software de backup, conforme regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2018 e nas 
especificações constantes de seu Anexo I (Termo de Referência) e na proposta da CONTRATADA, na parte que não 
contrariar os documentos anteriormente citados, que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 

2.        CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1. A execução deste contrato dar-se-á em completa obediência às disposições nele contidas e às estabelecidas no 
edital da respectiva licitação e anexos, e será fiscalizada e acompanhada por servidor(es) da CONTRATANTE 
designado(s) especialmente para esse fim, denominado(s) gestor(es) do contrato, a quem cabe também o recebimento 
do objeto contratado. 

2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas no Termo de Referência, neste instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar a 
aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

2.3. A CONTRATADA está expressamente proibida de veicular qualquer publicidade ou qualquer outra informação 
acerca da execução dos serviços contratados sem a prévia autorização da CONTRATANTE. 

2.4. As obrigações do contrato deverão ser cumpridas em estrita observância às normas legais e técnicas vigentes e 
pertinentes ao objeto contratual, bem como aos bons padrões de qualidade. 

2.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 

2.6. O regime de execução do objeto será empreitada por preço unitário e somente serão adquiridos e pagos os 
itens efetivamente solicitados e recebidos pelo TRE-DF. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL, PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Os equipamentos deverão ser entregues no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Praça Municipal –
SIG Qd. 02, lote 06, 4ª andar sala 404 do Edifício Sede – SARSO, conforme indicado na ordem de serviço respectiva. O 
horário de realização deverá ser previamente agendado na Seção de Administração de Rede e Sistemas Operacionais -
SARSO pelos telefones números (61) 3048.4149 ou (61) 3048.4480. 

3.2. A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos e sistemas instalados e configurados, finalizando em até 60 
(sessenta) dias corridos a contar da data da ordem de fornecimento/serviço específica a ser emitida pelo gestor do 
contrato. 

3.3. As licenças deverão ser disponibilizadas no site do fabricante para validação e download. 
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3.4. Para realização dos serviços de instalação, configuração e repasse de conhecimento, a CONTRATADA deverá 
indicar profissional(is) capacitado(s) e qualificado(s) pelo fabricante da solução proposta, devidamente certificado para tal 
atividade, apresentando previamente comprovação da qualificação do profissional. 

3.5. O recebimento do objeto será realizado pelo(s) servidor(es) gestor(es) do contrato, compreendendo duas etapas 
distintas: 

 a)      provisoriamente, na entrega dos equipamentos, antes da instalação, mediante termo circunstanciado, para 
efeito de posterior verificação da conformidade dos equipamentos com a especificação contratada (cf. art. 73, II, ‘a’ da 
Lei 8.666/1993). 

a1) o objeto entregue/instalado em desconformidade com o especificado no Termo de Referência e na 
proposta comercial será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a entregar e 
instalar novo objeto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação pela 
CONTRATADA; 

a2) a notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos de 
recebimento definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas. 

  b)  definitivamente no prazo de até cinco dias úteis do recebimento provisório, mediante termo 
circunstanciado, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos, bem como o perfeito funcionamento 
dos equipamentos, e consequente aceitação (cf. art. 73, II, ‘b’ da Lei 8.666/1993). 

c)  observa-se que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

3.6. A nota fiscal somente será recebida pelo Gestor do Contrato após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços e encaminhada para pagamento. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
EM GARANTIA  

4.1.  Será obrigatória à CONTRATADA a apresentação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a execução do contrato, observados 
os seguintes requisitos: 

4.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura 
deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia, 
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança. 

4.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato, bem como do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à CONTRATANTE durante a execução do contrato, os quais sejam 
decorrentes de culpa ou dolo; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relacionadas com o objeto deste instrumento 
contratual, desde que não sejam regularmente adimplidas pela CONTRATADA.   

4.2. A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 4.1.2.  

4.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal, em conta específica e com correção 
monetária, em favor da CONTRATANTE. 

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

4.5.    O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93. 

4.6.  O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

4.7. A garantia será considerada extinta: 
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado consignando que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste instrumento; 

b) após a expiração do prazo inserto no item 4.1., desde que a CONTRATADA não tenha dado azo à sua 
extensão, em face de descumprimento contratual.  

4.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

4.9. Havendo acréscimo ou supressão do objeto, a garantia deverá ser alterada para observar o novo valor 
pactuado. 

4.10. As disposições a respeito dos serviços de manutenção corretiva em garantia constam no Item 4 do Termo de 
Referência. 

5.     CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme especificados em cada item, nos termos da legislação 
em vigor e no Termo de Referência. 

5.2. Substituir o dispositivo com defeito ou imperfeição, conforme prazos do item 4.8 do Termo de Referência, 
contados da comunicação, sem custas adicionais, durante o prazo de vigência da garantia. 

5.3. Fornecer o(s) produto(s), originais do fabricante, no prazo e demais condições estipuladas no Termo de 
Referência, bem como no Edital e na proposta. 

5.4.     Manter, durante a execução da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

5.5.     Fornecer materiais de primeira qualidade e que atendam as normas do Código de Defesa do Consumidor, 
possuindo em suas embalagens unitárias, quando indispensável, especificações de peso, medida, quantidade, cor, 
orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias 
para o perfeito uso e transporte. 

5.6.     Responder, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto e por outras correlatas, tais como frete, 
obrigações trabalhistas, seguros de acidentes, encargos fiscais e comerciais, encargos sociais, tributos e emolumentos e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

5.7.     Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do TRE-DF. 

5.8.     Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-DF, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
não excluindo ou reduzindo dessa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-DF. 

5.9.     Comunicar ao TRE-DF qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 

5.10.     Abster-se de subcontratar outra empresa para a execução do objeto do pregão, sem autorização do TRE-DF. 

5.11.     Informar ao TRE-DF, através de Declaração, caso haja alteração em seus dados bancários. 

5.12.     Informar ao TRE-DF, através de declaração entregue com protocolo, caso haja alteração de endereço, 
telefoneou e-mail, sendo consideradas válidas todas as notificações, intimações, correspondências e avisos que lhe 
forem dirigidas para o endereço contratual, telefone ou e-mail originalmente indicado, caso não seja procedida à 
mencionada alteração. 

5.13.     Seguir as instruções e observações efetuadas pelo gestor do contrato, bem como reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos ou serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

5.14.     Garantir profissional capacitado e qualificado para realização dos serviços descritos no Termo de Referência, 
substituindo imediatamente se incapacitado para execução das atividades. 

5.15.     Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência da CONTRATANTE. 

5.16.     Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a terceiros 
ou à CONTRATANTE, devendo ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA o valor correspondente aos 
prejuízos causados, conforme o caso. 

5.17.     Responsabilizar-se pela manutenção corretiva em garantia e o direito de atualização dos softwares, pelo 
período descrito no Termo de Referência. 

5.18.     Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE. 
5.19.     Manter sigilo e a inviolabilidade das informações, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, de 
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todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros que tomar conhecimento em razão da 
execução do contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

5.20.     Disponibilizar central de atendimento para realização de requisições de execução de serviço ou resolução de 
dúvidas durante 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive feriados. 

5.21.     Comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve 
ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme art. 3º, III, do 
Decreto n. 7.174/2010. 

5.22.     Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATANTE, 
referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades previstas. 

5.23.     Detalhar, documentar e repassar, conforme orientação e interesse da CONTRATANTE, todo o conhecimento 
técnico utilizado na execução dos serviços contratados. 

5.24.     Promover o repasse total de conhecimento dos equipamentos instalados à CONTRATANTE.  

6.                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato. 

6.2.     Recusar, a critério da fiscalização, qualquer bem ou serviço fornecido ou executado fora das condições 
contratadas. 

6.3.    Receber os bens e serviços na forma descrita no Termo de Referência e edital. 

6.4.     Prestar as informações, recomendações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

6.5.     Efetuar e o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas no Termo de Referência, termo 
contratual ou seu substitutivo e edital. 

7.       CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento a cargo da CONTRATANTE, mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, será 
efetuado, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos equipamentos instalados, da conclusão 
dos serviços e da apresentação do documento fiscal correspondente, que deverá conter a indicação do banco, da 
agência bancária e do número da conta corrente, sem erro ou rasura, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencadas na legislação em vigor, tais como COFINS, ISS e PIS/PASEP. 

7.1.1. A nota fiscal somente será recebida pelo Gestor do Contrato após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços e encaminhada para pagamento. 

7.2. No caso de atraso ou inexecução parcial do contrato, a CONTRATANTE disporá de até 40 (quarenta) dias para 
a realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou do documento hábil equivalente, que 
somente poderá ser recebida(o) após o recebimento definitivo do objeto contratado. 

7.2.1. A retenção de tributos não será efetuada, caso a CONTRATADA apresente junto com a nota fiscal ou 
o documento hábil equivalente, a comprovação de que a mesma é optante do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

7.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal ou o 
documento hábil equivalente, os seguintes documentos:  

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 
11 da Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da União; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

7.4. Erro/rasura na nota fiscal ou no documento hábil equivalente, constituem fatos impeditivos do pagamento 
correspondente, não implicando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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7.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se a execução do objeto do certame não 
se coadunar com as condições estipuladas neste instrumento. 

7.6. Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua para isso, o Tribunal 
pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, 
proporcionalmente aos dias de atraso. 

7.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos da Cláusula Onze – PENALIDADES, deste instrumento. 

8.        CLÁUSULA OITAVA – VALOR E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de R$ 
_______________________, correspondente ao fornecimento dos itens solicitados, conforme preços unitários 
constantes da proposta da CONTRATADA. 

 8.2. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.  

8.3. Caso seja de interesse da CONTRATANTE, o objeto deste contrato poderá ser aumentado ou diminuído até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além do limite estabelecido mediante 
acordo entre as partes, conforme o disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, ficando a CONTRATADA 
obrigada a aceitar o acréscimo ou a diminuição nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço. 

9.        CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 

9.1.  A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura eletrônica no SEI 
(Sistema Eletrônico de Informações). 

9.2. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que 
venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramente, de membros ou juízes vinculados 
ao TRE-DF (Art. 3º, da Resolução nº 7/2015 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 9/2005). 

10.        CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 

10.1. Não se aplica.  

11. CLÁUSULA ONZE – PENALIDADES 

11.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato a CONTRATADA poderá sujeitar-se à multa de até 
5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela do objeto entregue em atraso, a título de cláusula penal, e de 1% (um por 
cento) ao mês, pro rata temporis. 

11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666/93 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, nos 
casos de retardamento da execução do objeto, fraude ou falha na execução do contrato, comportamento de modo 
inidôneo, cometimento de fraude fiscal, inexecução total ou parcial do objeto ou de descumprimento de obrigações 
contratuais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA poderá se apenada, isolada ou juntamente 
com a multa definida no item 11.2.2, com as seguintes sanções: 

 11.2.1. Advertência, por escrito, nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, 
consideradas falhas leves, desde que não resulte em prejuízos para o serviço da CONTRATANTE. 

 11.2.2. Multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de infrações previstas 
no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, bem como de inexecução contratual ou descumprimento de obrigações contratuais. 

 11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos, no caso de inexecução contratual ou descumprimento de 
obrigações contratuais consideradas mais graves. 

 11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior no caso de inexecução contratual ou 
descumprimento de obrigações contratuais consideradas mais graves. 

 11.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até cinco 
anos, sem prejuízo da multa prevista neste contrato, nos casos de fraude na execução do contrato, comportamento de 
modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal ou falhas consideradas graves na execução do contrato. 
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11.3.  No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a apresentação de 
defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

11.3.1. Nos termos da portaria conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, as notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas para o correio 
eletrônico informado na proposta. 

11.3.2. Para fins de contagem do prazo a que se refere o item 11.3, considerar-se-á recebida a notificação 
no dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

11.3.3. É obrigação da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as alterações  que vierem a ocorrer no 
correio eletrônico informado. 

11.4.  Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento das multas, seus valores serão descontados do pagamento da 
obrigação principal e, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

11.4.1. Se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 
garantia contratual, se houver. 

11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

 I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

 II – a não reincidência da infração; 

 III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva; 

 IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

 V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

11.6. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da autoridade competente. 

11.7.  Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF – Sistema Integrado de 
Cadastro de Fornecedores e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da 
União – CEIS, se for o caso. 

11.8.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa ou cobrado judicialmente. 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO 

12.1.  A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 12.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 12.1.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

              a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou 
por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato; 

               b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, 
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;   

              c)  Judicial, nos termos da legislação. 

  12.1.3.  A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 12.1.4.  De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com 
base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)     Devolução de garantia, se houver; 

b)   Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

c)     Pagamento do custo de desmobilização, se houver. 

 12.1.5.  A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

39 

             a) Execução da garantia contratual para ressarcimento, à CONTRATANTE, dos valores das 
multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas, quando houver; 

             b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

12.2         No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados.  

12.3          No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

13. CLÁUSULA TREZE - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1         A despesa decorrente desta contratação correrá às expensas do orçamento de 2018, na Ação Julgamento 
de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal,  no(s) elemento(s) de despesa(s) 44.90.52 - Equipamentos e 
Material Permanente, 43 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage; 44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - Pessoa Jurídica, 05 - Aquisição de Software Pronto; e 33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - Pessoa Jurídica, 21 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC – PJ. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO 

14.1.    Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às expensas da CONTRATANTE, de 
acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

15.      CLÁUSULA QUINZE – CASOS OMISSOS 

15.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão por suas cláusulas, pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 — que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública — e demais 
normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, c/c o inciso XII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

16.1         Fica eleito, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, o foro Seção Judiciária de 
Brasília-DF, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

     E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi lavrado o presente Termo que será assinado 
eletronicamente no SEI – Sistema Eletrônico de Informações ou, em caso de impossibilidade, impresso e assinado em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 

Brasília-DF,    de                                 de 2018. 

 

Des.ª CARMELITA BRASIL  
Presidente do TRE-DF 

Contratante 
 
 

Senhor(a) 
Contratada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


