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SENADO FEDERAL
CONTRATO N°

OO 8 O 2 O 1 4

Que entre si celebram, de um lado, a
UNIÃO por intermédio do SENADO
FEDERAL e, do outro, a empresa,
MAISDOISX

TECNOLOGIA

EM

DOBRO L TDA., para aquisição de solução
para armazenamento de dados com
treinamento; garantia; suporte técnico
oficial; manutenção corretiva e preventiva
durante 60 (sessenta) meses.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
nO 00.530.279/0001-15, neste ato representado por seu Diretor-Geral, LUIZ FERNANDO
BANDELRA DE MELLO FILHO, e a empresa MAISDOISX TECNOLOGIA EM
DOBRO LTDA., com sede na Avenida Yojiro Takaoka _ nO 4384 - Conjunto 1011 - 10°
andar - Shopping Service - Alphaville - Santa de Parnaiba - São Paulo/SP,fax nO (61)
3426-3303, telefone n° (61) 3426-3248, CNPJ-MF nO 03.369.656/0001-74, dm'avante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PEDRO LUIZ RONDON
PINHEIRO, CI. 7.224.700, expedida pela SSP/DF, CPF nO. 884.901.308-68, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO nO 018/2014,
homologado pela Diretoria-Geral, às fls. 68/75 do Processo n.o 00200.012115/2014-02,
incorporando o Edital, Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, fl . 33 a este instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei
nO 8.666, de 21 de junho de 1993, do Ato nO 12/2014 da Comissão Diretora, do Ato
nO23/2014 da Diretoria-Geral do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a aquisição de solução para armazenamento de
dados com treinamento, garantia, SUpOI·tc técnico oficial 24 (vinte e quatro) horas por
dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive fcriados, com manutenção corrctiva e
preventiva durante 60 (sessenta) meses, de acordo com os termos e especificações
constantes deste contrato, do edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrente~
da natureza do ajuste:

D

I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
•
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II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
111 - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
V - guardar sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do SENADO ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos
dados, informações, regras de negócios, documentos e procedimentos operacionais, dentre
outros;
VI - prover as seguintes formas de contato para acionamento: nÍlmero telefônico local, email para chamados e telefone celular do técnico plantonista. A CONTRATADA se
compromete a manter atualizados os contatos, através das interfaces designadas pelo
PRODASEN;
VII - informar os meios para a abertura de chamado técnico, preferencialmente por
intermédio de nÍlmero de telefone de contato, correio eletrônico ou sítio na Internet;
VIII - obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança
implementados no ambiente de tecnologia da informação do SENADO FEDERAL.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos em
conformidade com as especificações da proposta, não podendo, em hipótese alguma, haver
substituição dos componentes ou materiais, salvo por expressa autorização do
SENADO/PRODASEN.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá ser realizada uma reunião de apresentação com o
objetivo de apresentar o pessoal da CONTRATADA e do PRODASEN, esclarecer dÍlvidas,
clarificar as condições estabelecidas no contrato, cronogramas, controles, dentre outros.
Havendo necessidade de outras reuniões de alinhamento ou ajustes, estas serão marcadas
com antecedência mínima de 3 (três) dias, com as decisões expressar em Ata e assinadas por
todos os participantes.
I) Deverão pat1icipar dessa reunião, pelo menos, o gestor do contrato, membro(s) da equipe
técnica do SENADO/PRODASEN e o preposto da CONTRATADA.
11) A reunião realizar-se-á no SENADO/PRODASEN em até 72 (setenta e duas) horas após
a assinatura deste contrato, conforme agendamento efetuado pelo gestor;
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou
prepostos, decorrentes da execução deste contrato.
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PARÁGRAFO QUARTO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SEXTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Os equipamentos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado do PRODASEN, situado
à Via N2 Anexo C, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
partir da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados,
de primeiro uso, sem marcas, amassados, aranhões ou outros problemas físicos e estar
embalados e acondicionados de forma adequada e lacrada para o transporte da origem até o
destino final.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será responsável pela desembalagem e
posterior instalação dos produtos fornecidos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo de entrega do objeto poderá ser prorrogado, desde
que justificados os motivos, nos termos do art. 57, § 10 e seus incisos da Lei na 8.66611993,
devendo a CONTRATADA protocolar o seu pedido devidamente justificado antes do
vencimento do prazo inicialmente estabelecido.
PARÁGRAFO QUARTO - Os equipamentos, softwares e acesso riOS deverão ser
entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e do Termo de Garantia, onde constem o
nÍlmero da nota fiscal, o nÍlmero de série, a data de emissão, a descrição básica dos
equipamentos e softwares e o período da garantia.
PARÁGRAFO QUINTO - A instalação e implantação dos produtos seguirão o modelo
definido na Cláusula Quarta deste contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Os produtos serão avaliados pela Equipe Técnica do
PRODASEN para verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações
técnicas estabelecidas, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, a
montagem, a instalação, a configuração, a ativação e os testes dos mesmos, e de emitir os
Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, ou o Termo de Rejeição, efetuando os
respectivos ates tos nas Notas Fiscais/Faturas, nos prazos estabelecidos abaixo, após análise
técnica:
I) Provisoriamente, em até 30 (trinta) dias após a entrega, instalação e implantação dos
subsistemas de armazenamento e/ou suas expansões, bem como os swi/ches Fibre Channel,
3
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pela Equipe Técnica do Prodasen, para posterior conferência de sua conformidade com o
Edital, a proposta, a Ata de Registro de Preços e a nota de empenho. Caso não haja qualquer
impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
11) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, pela Equipe
Técnica da PRODASEN, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura e emissão de Termo
circunstanciado, após comprovada a adequação aos termos do Edital, da proposta, da nota
de empenho e da Ata de Registro de Preços e verificado o pleno funcionamento do objeto.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de
materiais considerados inadequados pelo gestor.
PARÁGRAFO OITAVO - Caberá à CONTRATADA o recolhimento de materiais por ela
fornecidos e considerados inadequados pelo Gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO
A instalação e implantação dos subsistemas de armazenamento, expansões de d isco dos
subsistemas de armazenamento e switches Fibre Channel deverá ser realizada em até 30
(trinta) dias úteis a contar da data de entrega dos subsistemas de armazenamento,
expansões de discos dos subsistemas de armazenamento e slVilches Fib/'e Channel.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços de instalação consistem na montagem, ativação,
configuração, integração e testes dos Subsistemas de armazenamento (uma instalação para
cada subsistema de armazenamento contratado); expansões de discos (uma instalação para
cada expansão contratada, independentemente da quantidade a ser expandida); swilches
Fib/'e Channel (uma instalação para cada Jwilch Fib/'e Chal/I/el contratado).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as instalações deverão ser realizadas em local indicado
pelo PRODASEN, ficando a cargo deste a alocação de espaço físico e a alimentação elétrica
até o quadro de energia para os equipamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS DE REINST ALAÇÃO
Poderá ser solicitado pelo PRODASEN durante o periodo de vigência do contrato o serviço
de reinstalação, que compreende a desinstalação, transporte, reinstalação e teste do
subsistema de armazenamento adquirido, em local cuja distância máxima será de até lO
(dez) quilômetros de distância do local da primeira instalação realizada .
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A solicitação expressa do PRODASEN deverá ser feita com
antecedência de 7 (sete) dias corridos e, após iniciada, a reinstalação deverá ser finalizada
em até 24 (vinte e quatro) horas corridas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Este serviço será limitado à movimentação dos subsistemas
4
de armazenamento contratados.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA será remunerada por cada subsistema de
armazenamento efetivamente reinstalado.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA E SUPORTE TÉCMCO
Os subsistemas de armazenamento e seus componentes, incluindo as expansões de discos, e
os slI'ilches Fibre Channel devem ser fornecidos com garantia de funcionamento e suporte
técnico 011 sile por 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo previsto no item II do Parágrafo Sexto da Cláusula Terceira".
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia e suporte técnico deverão ser prestados em
Brasília, com atendimento local na sede do PRODASEN, localizado à via N2, Anexo C,
Senado Federal, ou outro local a ser indicado pelo PRODASEN e terão início após a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo previsto no item 11 do Parágrafo Sexto da
Cláusula Terceira.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As expansões de discos constituem parte integrante do
subsistema de armazenamento em que forem instaladas, razão pela qual valerá a garantia e
suporte técnico do subsistema de armazenamento de dados, independente da época de
contratação das expansões de discos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Durante o período de garantia e suporte técnico, a
CONTRATADA prestará serviços de assistência técnica com fornecimento de peças novas e
originais, sem ônus adicional para o PRODASEN. A assistência técnica corretiva e
preventiva compõe-se dos procedimentos de manutenção corretiva, preventiva e eventuais
consultas técnicas.
I - Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar
os equipamento em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituição de
peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas
especificas, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

11 - Entende-se por manutenção preventiva, além das funcionalidades de aviso automático
dos sistemas, os procedimentos de avaliação dos equipamentos, softwares e seu ambiente
operacional, os quais deverão ser realizados no mínimo trimestralmente;
111 - Entende-se por consultas técnicas os questionamentos da equipe técnica do
PRODASEN à CONTRATADA para sanar dúvidas, repassar conhecimentos, ou ainda obter
melhores práticas, e poderão ser realizadas por meio de telefone, e-mail, chat, ou outro meio
qualquer.

PARÁGRAFO QUARTO - Incluem-se nas manutenções corretivas e preventivas as
atualizações tecnológicas dos programas da solução ofertada, de acordo com os seguintes:
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I - As atualizações deverão cobrir todos os programas (software e firmware) adquiridos e
incluir o fornecimento de correções (palches) e novas versões/revisões/distribuições
(releases) assim que o fabricante as torne disponíveis;
II - Entende-se por atualização de programas qualquer correção, pequena modificação,
aperfeiçoamento (updale), ou desenvolvimento de nova versão (upgrade) efetuado pelo
fabricante para os produtos em questão;
111- Caso algum programa, módulo ou componente de programa seja descontinuado, deverá
ser fornecido, como atualização descrita acima, outro que venha a ser desenvolvido com
configuração (componente e/ou módulos) que lhe confiram toda a funcionalidade da última
atualização fornecida;
IV - Qualquer atualização, seja na forma de modificação, aperfeiçoamento ou produto
inteiramente novo, deverá manter a funcionalidade mínima exigida da solução ofertada,
independente de nomenclatura ou divisão do produto em módulos, pacotes, versão básica,
avançada e outros.
V - As atualizações e correções (palches) dos produtos adquiridos deverão ser fornecidas em
mídia CD (Compact Disc) ou DVD (Digital Video Disc), quando desta forma forem
solicitadas ou, em não sendo possível, através de download pela internet.
PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços de garantia e suporte técnico serão realizados em
dias úteis e não úteis (sábados, domingos e feriados), obedecendo aos níveis mínimos de
scrviço pal'a atendimcnto definidos neste contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Todas as solicitações serão registradas pelo técnico do
PRODASEN e pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle da execução do
Contrato, e deverão seguir:
I - Ao término de cada atendimento a CONTRATADA apresentará um Relatório de Visita,
contendo data, hora de chamada, início e término do atendimento, identificação do
equipamento, identificação do componente defeituoso, o número de série do componente
defeituoso e o número de série do componente substituído, as providências adotadas e toda e
qualquer informação pertinente ao chamado. Ao final de cada atendimento, o técnico deverá
informal' os detalhes do atendimento à Central de Atendimento do PRODASEN, a fim de
atualizar a respectiva ocorrência.
11 - O Relatório de Visita deverá ser assinado pelo técnico da CONTRATADA e pelo
responsável pela solicitação de manutenção, que ficará com uma cópia do referido Relatório.
III - Até o quinto dia útil de cada mês a CONTRATADA deverá apresentar um relatório em
formato digital (compatível com Microsoft Excel), contendo os dados de todos os Relatórios
de Visita relativos ao mês anterior, incluindo os atendimentos efetuados, lista de
componentes substituídos e seus números de série.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O PRODASEN fOl'l1ecerá à CONTRATADA uma lista com os
nomes de seus técnicos autorizados a abril' chamados técnicos.
PARÁGRAFO OITAVO - O processo de suporte técnico é iniciado a partir da
comunicação formal do evento, por parte dos técnicos autorizados do PRODASEN, por
6
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meio de telefone ou e-mail, e deverá atender aos seguintes parâmetros:
I - Entende-se por "início do atendimcnto" o início de procedimentos ou ações que visem
eliminar os problemas diagnosticados.
11 - O acompanhamento dos chamados de assistência técnica será realizado através da
abertura de uma ocorrência no sistema SAACA.

IH - Entende-se por "conclusão do atcndimento" o pleno restabelecimento da
funcionalidade e do desempenho dos equipamentos, incluindo a troca de peças e a execução
de quaisquer procedimentos corretivos que se façam necessários.
IV - A conclusão do atendimento será registrada no sistema SAACA, que manterá o registro
do tempo de atendimento e de todos os eventos relacionados a cada chamado. Essa
informação será utilizada para averiguar o cumprimento dos acordos de nível de serviço
previstos neste contrato.
V - Quando for necessário o desligamento do equipamento para a substituição de peças, este
procedimento deverá ser autorizado previamente pelo PRODASEN, tendo em vista o
impacto que poderá causar aos usuários. Se necessário, o PRODASEN poderá solicitar um
adiamento do processo, para uma data e horário acordados entre as partes. Neste caso, o
tempo decorrido em função do adiamento do processo não será contado para efeitos de
multa e apuração do cumprimento do contrato.
VI - As despesas de transporte, alojamento, alimentação e outras que se fizerem necessárias
para o atendimento correrão a expensas da CONTRATADA.
PARÁGRAFO NONO - Sem prejuízo do sistema de controle da CONTRATADA, o
PRODASEN efetuará registro do chamado em seu sistema de controle para contabilidade
dos tempos de atendimento e solução de problemas.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Os pagamentos dos serviços de garantia e assistência técnica
serão condicionados ao pleno funcionamento dos equipamentos ao longo do mês, sendo
considerado que o mês regular possui 720 (setecentas e vinte) horas, e serão calculados
conforme a fórmula a seguir:

t-:\1 A = F C X t-:.,[, onde:
V MA = Valor Mensal Ajustado.
FC = Fator de Correção, definido entre Oe 100%, cumulativo no mês de acordo
com os chamados abertos e suas prioridades.
V M = Valor Mensal, sendo 1/60 (um sessenta avos) do valor total do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O cálculo do Fator de Correção FC se dará em
função da indisponibilidade efetiva a partir da abertura do chamado para a resolução do
problema, considerando somente chamados de prioridade I (um) ou 2 (dois), havendo uma
tolerância de I (uma) hora no mês, a qual já é considerada no cálculo do FC. O valor de FC
é cumulativo para as indisponibilidades registradas no mês, e será calculado como segue:
7
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FC=

Z'O-

l Ui i" c!i' lI XP c ,"->n Q elo»
,onde

jZ

fl;,,,/isp = Horas de indisponibilidade registradas por chamado. Serão apuradas
somente a partir da primeira hora registrada dentro do mês (tolerância de uma hora mensal),
independente da prioridade do chamado.

Peso do chamado de acordo com sua prioridade (definida na cláusula
oitava, somente para chamados de prioridade I ou 2), conforme tabela a seguir:
Pchamado

=

Chamados
Prioridade 1
Prioridade 2

Pchamado
5
2

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS NíVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS
Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender às solicitações do
SENADO, feitas por meio do PRODASEN, em qualquer horário, respeitando as condições e
níveis de serviço especificados nesta cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins de classificação e cumprimento dos níveis de
serviço para atendimento, os chamados técnicos serão classificados, pelo técnico do
PRODASEN, de acordo com as seguintes categorias:
I - Chamados de Prioridade 1 - Eventos que causam uma parada no funcionamento de
quaisquer Subsistemas de Armazenamento de Dados ou switches Fibre Channel.
Este evento representa um alto risco para a disponibilidade e a continuidade dos serviços do
PRODASEN, e por isso será categorizado como "Prioridade I".
Exemplo: Falha de uma gaveta inteira de discos, sem capacidade de recuperação automática
do subsistema.
11 - Chamados de Prioridade 2 - Eventos que causam uma redução na funcionalidade ou no
desempenho de quaisquer Subsistemas de Armazenamento de Dados ou switches Fibre Channel.
Exemplos: Falha de uma interface de rede configurada em agregação de pol1as (/rtlllkillg) conforme
padrão IEEE 802.3ad

111 - Chamados de Prioridade 3 - Eventos qlle, embora não gerem impactos na funcionalidade
011 no desempenho de quaisquer SlIbsistemas de Armazenamento de Dados 011 switches Fibre
Cltannel, reduzem a sua tolerância a falhas.
8
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Exemplo: Quebra de um disco rígido em subsistema com discos spare automáticos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O atendimento aos chamados técnicos deverão seguir os
seguintes Níveis de Serviço, por tipo de prioridade, sob pena de aplicação de penalidades:
1 - Chamados de Prioridade 1:
Tempo máximo para início do atendimento: 02 (duas) horas a partir da abertura do chamado.
Tempo máximo para a conclusão do atendimento: 04 (quatro horas) a partir da abertura do
chamado.

11- Chamados de Prioridade 2 :
Tempo máximo para início do atendimento: 04 (quatro) horas a partir da abertura do
chamado.
Tempo máximo para a conclusão do atendimento: 08 (oito horas) a partir da abertura do
chamado.
111- Chamados de Prioridade 3:
Tempo máximo para início do atendimento: 06 (seis) horas a partir da abertura do chamado.
Tempo máximo para a conclusão do atendimento: 24 (vinte e quatro horas) a partir da
abertura do chamado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Um chamado de prioridade 3 que não tenha sido concluído
no prazo, torna-se um chamado de prioridade 2 (dois), valendo as regras de pagamento de
serviços de garantia e assistência técnica da cláusula sexta deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - Para os serviços de Assistência Técnica a recorrência no
descumprimento ao atendimento dos níveis de serviço estabelecidos sujeitará a
CONTRATADA à aplicação de glosa. Haverá uma tolerância de até 3 (três)
descumprimentos aos níveis de serviço. A partir do quarto descumprimento o valor da glosa
será calculado em função da fórmula abaixo, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e na legislação
complementar:

Vgfosa =

N OocorrêllcfaX

0,002 X V/o/ai, onde

Vglosa = Valor da Glosa obtida em função do descumprimento;
N°<><"" ênc/a = Número da ocorrência de descumprimento registrada, iniciando a partir
da 4" (quaI1a) ocorrência;
V/otal

= Valor total do serviço de garantia e assistência técnica para os 60 meses.
9
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO QUINTO - Durante o período de garantia e suporle técnico serão emitidos
atesto de fatura ou solicitação de glosa / multa, de acordo com o atendimento aos níveis de
serviço definidos nesta cláusula e com os critérios estipulados na Cláusula Sexta - Da
Garantia e Suporte Técnico.

CLÁUSULA OITAVA - DO TREINAMENTO
Deverão ser ministrados treinamentos, para até 13 (treze) Analistas, responsáveis pela
implementação, acompanhamento e gerência dos subsistemas de armazenamento e switches
Fibre Charme!.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os treinamentos deverão ser ministrados em centro(s) de
treinamento(s), com infraestrutura de hardware e software, laboratório de testes, e material
didático, de forma a cumprir o programa oficial de treinamento do(s) fabricantes, com aulas
teóricas e práticas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O treinamento completo para os subsistemas de
armazenamento deverá ter a duração mínima de 40 (quarenta) horas, incluindo tópicos de
planejamento, arquitetura, instalação, configuração e solução de problemas com o hardware
e software fornecido nos subsistemas de armazenamento. Deverão ser reservadas para este
treinamento pelo menos 8 (oito) horas de treinamento 011 si/e no PRODASEN, na
modalidade operação assistida, após o conteúdo teórico e de laboratórios, a fim de
familiarizar os treinandos nas configurações necessárias à integração desses equipamentos
ao ambiente do PRODASEN.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O treinamento completo para os slIIilches Fibre Chanllel
deverá ter a duração mínima de 16 (dezesseis) horas, incluindo tópicos de planejamento,
arquitetura, instalação, configuração e solução de problemas com o hardware e software
fornecido nos slIIilches Fibre Challnel.
PARÁGRAFO QUARTO - O(s) instrutor(es) dos treinamentos deverá(ao) ser
empregado(s) da empresa CONTRATADA ou subcontratado(s), devendo comprovar
estar(em) credenciado(s) para ministrar o treinamento, por meio de certificação(ões) do
fabricante dos subsistemas de armazenamento e dos slIIi/ches Fibre Channel.
PARÁGRAFO QUINTO
Deverá ser fornecido todo o material didático,
preferencialmente em português e, não sendo possível, em inglês, com a abrangência
necessária para uso durante o treinamento e como referência após o encerramento do
treinamento.
PARÁGRAFO SEXTO - O treinamento relativo aos subsistemas de armazenamento deverá
ser ministrado em até 15 (quinze) dias úteis a contar da conclusão da instalação dos
subsistemas de armazenamento e o treinamento relativo aos slIIi/ches Fibre Channel deverá
ser ministrado em até 15 (quinze) dias úteis a contar da conclusão da instalação dos slIIilches
Fibre Channel.
10
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os trei namentos serão avaliados ao seu final , de acordo com o
modelo de avaliação de treinamento do PRODASEN constante no Anexo 08. Caso algum
treinamento tenha uma avaliação média inferior a três pontos, em uma escala de zero a
cinco, o treinamento deverá ser executado novamente.
PARÁGRAFO OITAVO - Deverá ser fornecido certificado para os participantes dos
trei namentos que obtiverem rendimento adequado, em até 30 (trinta) dias após seu término.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA de 11. 33, não sendo permitida em nenhuma
hipótese a antecipação de pagamentos.

Item
I
2
3
4

5
6

7

8
Item

9

Descrição
Subsistema de
Armazenamento I
Subsistema de
Armazenamento 2
Subsistema de
Armazenamento 3
Subsistema de
Armazenamento 4
Switches Fibre Charmel
Expansão de discos Tipo
I , em I Terabyte Líquido
(I TBL)
Expansão de di scos Tipo
2, em 10 Terabytes
líquidos (10 TBL)
Expansão de discos Tipo
3, em 10 Terabytes
LíCllridos (10 TBL)

Unid

Qllant

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

uno

-

-

-

un o

I

R$ 814.773,61

R$ 814.773,61

uno

-

-

-

un o

-

-

un o

-

-

-

un.

-

-

-

un .

-

-

-

uno

-

-

-

Quant

Valor Unitário
Mensal (R$)

Valor Total
CR$)

-

-

-

Dcscl"ição

Unid

Garantia e Suporte técnico
para até 2 (dois)
Subsistemas de
A rmazenamento I
(mensal)

mês

II

J' .

Senado Fedeml l Pmça dos Três Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio 11 1CEP 70165-900 I Bm~
S lja
Telefone: +55 (61) 3303-30361 copcli@scnado.gov.br r~

,

c

rY \

Processo nO 00200.012115/2014-02

SENADO FEDERAL
Item

10

II

12

13
Item
14
15
16
17
18
19

Descrição
Garantia e Suporte técnico
para até 6 (seis)
Subsistemas de
Armazenamento 2
(mensal)
Garantia e Suporte técnico
para até 2 (dois)
Subsistemas de
Armazenamento 3
(mensal)
Garantia e Suporte técnico
para até 2 (dois)
Subsistemas de
Armazenamento 4
(mensal)
Garantia e Suporte técnico
para até 8 (oito) Switch
Fibre Channel (mensal)
Descrição
Treinamento para
Subsistemas de
Armazenamento
Treinamento para Switch
Fibre Channel
Serviço de Instalação Subsistemas de
Armazenamento
Serviço de Instalação Exoansôes de discos
Serviço de Instalação Switch Fibre Channel
Serviço de Reinstalação

Unid

Quant

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

mês

60

R$ 5.893,57

R$ 353.614,20

mês

-

-

-

mês

-

-

-

mês

-

-

-

Quant

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

uno

-

-

-

un.

-

-

-

un.

I

R$ 63.391,74

R$ 63.391,74

uno

-

-

-

-

-

Unid

un.
uno

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente instrumento é de
R$1.231.779,55 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores correspondentes aos equipamentos e aos serviços
de instalação serão pagos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
previsto na Cláusula Terceira, parágrafo sexto, Inciso I!.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores correspondentes ao serviço de treinamento serão
pagos após a conclusão desle serviço e ateste pelos gestores do SENADO/PRODASEN.
PARÁGRAFO QUARTO - Os valores correspondentes aos serviços de garantia e suporte
técnico serão pagos mensalmente, de acordo com o valor mensal apurado pelo gestor após a
aplicação do acordo de níveis de serviço, conforme discriminado nas Cláusulas Sexta e
Sétima, estando os pagamentos condicionados ao ateste dos gestores do
SENADO/PRODASEN.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias úteis, a contar do recebimento
definitivo do objeto e apresentação da nota fiscal em 2 (duas) vias, com a discriminação do
produto entregue, acompanhada de uma cópia da nota de empenho, ressalvada a hipótese
prevista no § 3° do 811.5° da Lei nO 8.66611993.
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento ficará condicionado à prévia atestação do gestor na
nota fiscal/fatura e apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Terceira, devendo
a CONTRATADA entregar também os comprovantes atualizados de regularidade com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e da Ce11idão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das
penalidades previstas no ar!. 87 da Lei nO 8.666/1993.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou
em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo quinto desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício
ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO NONO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido
no parágrafo quinto e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos
em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x
VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP

=

Valor da parcela em atraso;

1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= i/365

I = 6/100 /365

1= 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
13
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SENADO FEDERAL

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

o preço será fixo e irreajustável.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso n, e §§ 1° e 2°, da Lei
nO 8.66611993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01126055111290001 e Naturezas de Despesas
449052 e 449039, tendo sido empenhadas, respectivamente, mediante as Notas de Empenho
nOs 20 14NE002030, 2014NE002031 e 20 14NE002032, de 10 de novembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia de R$ 61.588.98 (sessenta e um mil, quinhentos e
oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/ 1993, em uma das
seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escrituraI, mediante regislro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou

111 - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a
partir da data de recebimento de sua via do contrato assinado pelas partes, para efetivar a
prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia,
a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ocorrência do fato,
para renová-Ia ou complementá-Ia.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas hipóteses de a garantia ser prestada nas formas previstas
nos incisos 11 e 111, não se admitirá que os respectivos documentos contenham qualquer
termo ou condição que limitem ou frustrem a plena execução do valor da garantia ofertada.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá à Comissão Permanente de Gestão de Contratos da Secretaria Especial de
Informática, GCONT, instituída pelo Ato da Diretoria Geral nO 3817, de 2010, promover
todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do ajuste.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA deverá indicar preposto, durante o período de
vigência, para representá-Ia sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUlNTA- DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial,
a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I . advertência;

11. multa;
111. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
SENADO e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
e descredenciamento no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de
até 5 (cinco) anos; e
V. 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 ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo das sanções aplicadas com base nos incisos anteriores III e IV.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos li e V do
capul desta Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA
ainda poderá ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer
alguma das seguintes hipóteses:
I - Apresentar documentação falsa;

11 - Fraudar na execução do contrato;
111 - Comportar-se de modo inidôneo;
IV - Fazer declaração falsa;
V - Cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do
parágrafo anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA
à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso injustificado na entrega e instalação dos
equipamentos adquiridos e na execução dos serviços - exceto os serviços de assistência
técnica - sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa por meio de glosas no pagamento
previsto após o aceite definitivo da solução.
I - O valor da multa será calculado em função do atraso registrado, limitado a 20% (vinte
por cento) do valor total de equipamentos fornecidos durante a vigência do contrato, de
acordo com a tabela a seguir:

EVENTO

Entrega de equipamentos.
softwares e acessórios.

Instalação e implantação
dos subsistemas de

ATRASO

MULTA

Até I dia útil

1% (um por cento) do valor relativo ao preço do item
contratado.

Maior que 1
dia útil

0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor relativo ao
preço do item contratado pOl' dia de atI'ASO,
cUlllulativllmente com
multA prevista para o
primeiro dia de atl'aso.

Até I dia útil

1% (um por cento) do valor relativo ao preço do item
contratado.

Maior que I
dia útil

0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor relativo ao
preço do item contratado por di. de atraso,
cumulativamente com
multa prevista para o
IJrimeiro dia de atrASO.

armazenamento, expansões
de discos dos subsistemas
de armazenamento e
Switches Fibrc Channel.

"
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EVENTO

Treinamento aos técnicos
indi cados pelo Prodasen.

ATRASO

MULTA

Até I dia útil

0,2% (zero vírgula doi s por cento) do valor relativo ao
preço do treinamento.

Maior que I

0,1% (zero vírgula UI11 por cento) do valor relativo ao
preço
do
treinamento
por din de ntrAsO,
cumulativAmente com
multa prevista para o

dia útil

primeiro dia de atraso.

•

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades descritas no parágrafo anterior podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério do SENADO, após análise das
circunstâncias que ensejarem sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ADVERTÊNCIA nos casos de inobservância das
obrigações decorrentes da cláusula segunda deste contrato, para as quais não estejam
previstas penas de multa, sendo que a reiterada inobservância poderá levar à rescisão
contratual por parte do SENADO.
PARÁGRAFO SEXTO - A não apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Terceira e dos documentos previstos no Parágrafo Sexto da Cláusula Nona sujeitará
a CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto no parágrafo
sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuÍzo das demais
sanções.
PARÁGRAFO OITAVO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, no caso
deste contrato vir a ser rescindido por culpa exclusiva da CONTRATADA, será aplicada
multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a
critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO NONO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos
à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei nO 12.846/2013,
sl\Íeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A multa, aplicada após regular processo administrativo,
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRA TADA ou, se insuficiente, da garantia prestada na forma da cláusula décima
terceira deste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O valor remanescente da multa não quitada
totalmente deverá ser recolhido à conta do SENADO ou, em último caso, cobrado
j ud icia Imente.

17
Senado Fedemll Pmçn dos Três Poderes 1Via N2 1Unidade de Apoio 111 CEP 70165·900 1Ornsiliu DF

,.""""H,,',,""'·'~,_"@'"'"~"' '~1

~!lr

Processo nO 00200.012115/2014-02

SENADO FEDERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito
do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:

I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou

11 - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão
administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nO 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos §§ 10 e 20 do mesmo at1igo, bem como as do art. 80 da referida
lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Este contrato terá vigência em relação ao fOl'l1ecimento dos bens (itens I a 8), treinamento
(itens 14 e 15) e instalação e implantação da solução de armazenamento (itens 16 a 18) a
partir da data de sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Em
relação aos selviços de garantia e suporte técnico (itens 9 a 13) e serviço de reinstalação (item
19), a vigência deste contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo dos bens.
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

?edro Luiz Rondon Pinheir(
Representante
Legal
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Paulo Cesar Lopes Zeredo
RG: n' 6t9.6~7.SSPIDF
CPF: n' 040.97t.838·69
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