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AVISO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  nº 292/2019 - SEPLAG 
PROCESSO nº  04323/2019 

 
Acha-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001/6º 

andar, nesta cidade de Juiz de Fora – MG, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a 
prestação de Serviços de Computação em Nuvem, na modalidade de nuvem pública, incluindo 
serviços de backup online, armazenamento e monitoramento de dados via sistema em nuvem, 
serviços técnicos especializados, suporte técnico e treinamento, cujas especificações detalhadas 
encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital. 
 

Regem a presente licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações 
posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02,  a Lei Municipal nº 10.214/2002, o Decreto Municipal nº 
7.485/2002, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.211/2011    e demais legislações aplicáveis. 

 
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 
 

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 27/09/2019, às 14:30h  do dia 10/10/2019; 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 15:00h do dia 10/10/2019, no endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
 

OBS.:  1. A DISPUTA DE LANCES SERÁ PELO VALOR POR GLOBAL.  APÓS DECLARAÇÃO 
INICIAL DO VENCEDOR, A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVERÁ ENCAMINHAR JUNTO COM A 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO A PROPOSTA IMPRESSA COM OS VALORES UNITÁRIOS 
E VALOR GLOBAL, QUE DEVERÁ SER IGUAL AO LANCE VENCEDOR, ATENDENDO TAMBÉM 
AO DISPOSTO NOS ITENS 2.1.1.1 e 2.1.1.2. 
1.1.  Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o valor 
inicial, deverá ser igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item. 
1.1.1.  Após aplicação do percentual de desconto, conforme item anterior, o valor total apurado poderá 
sofrer arredondamento, que será sempre realizado para o valor menor imediato. 

 
O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em arquivo digital, 

mediante entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 11:30 e de 14:30 às 
17:30 horas ou pelo endereço eletrônico 
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/. É necessário que, ao fazer 
download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail - 
pregaoeletronico@pjf.mg.gov.br, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187. 

 
 

Juiz de Fora, ................ de ................... de  2019. 
 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº   292/2019 - SEPLAG 
PROCESSO nº  04323/2019 

EDITAL  
 
Acha-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001/6º 

andar, nesta cidade de Juiz de Fora – MG, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, forma 
ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a  
prestação de Serviços de Computação em Nuvem, na modalidade de nuvem pública, incluindo 
serviços de backup online, armazenamento e monitoramento de dados via sistema em nuvem, 
serviços técnicos especializados, suporte técnico e treinamento, cujas especificações detalhadas 
encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital. 
 

Regem a presente licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações 
posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02,  a Lei Municipal nº 10.214/2002, o Decreto Municipal nº 
7.485/2002, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.211/2011    e demais legislações aplicáveis. 

 
I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos 
por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de 
lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para 
a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET. 
 
1.2. A realização do procedimento estará a cargo da Comissão Permanente de Licitação e da 
Administradora do Pregão Eletrônico, sociedade empresária contratada para, através da rede mundial de 
computadores, prover o sistema de compras eletrônicas. 
 
1.3. O fornecedor  deverá fazer sua adesão ao Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte 
endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que 
manifeste interesse e  apresente a documentação e condições exigidas terá acesso ao Portal.  
 
1.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
1.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 
da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
1.4. A Administradora do Pregão Eletrônico conjuntamente com a CPL darão sequência ao processo de 
Pregão. 
 
1.5. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente 
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
  
1.5.1. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 
expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e 
condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e 
acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 
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1.6. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

II.  DOS PROCEDIMENTOS 
 
2.1. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horário 
definidos no preâmbulo deste edital. 
 
2.1.1. Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a 
descrição e unidade de fornecimento dos materiais constantes do Anexo I do Edital. 

   
2.1.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis,  bem como aquelas 
que ofertarem alternativas. 
 
2.1.3. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2.1.4.  Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 
baseados nas ofertas das demais proponentes. 
 
2.1.5. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos. 
 
2.2. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do 
Edital. 
 
2.3. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o pregoeiro dará 
seqüência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário 
definidos no edital.  
 
2.4. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor GLOBAL de acordo com o especificado 
no Anexo I. 
 
2.4.1. Os preços unitários  estimados pelos proponentes NÃO PODERÃO SER SUPERIORES aos 
preços unitários  levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora. 
 
2.5.  O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste 
Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
 
2.6. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 
 
2.6.1. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na 
etapa de propostas. 
 
2.7. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo valor. 
 
2.8. Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL, observando o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
2.9. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
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anteriormente registrado no sistema. 
 
2.9.1. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. A disputa será 
suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de 
mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo pregoeiro. 
 
2.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
2.11. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
2.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro mediante 
encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo facultado ao pregoeiro a sua prorrogação, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
2.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, retornando 
o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
2.14. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 
 
2.15. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 
 
2.16. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora. 
 
2.16.1. Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global. 
 
2.17. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente vencedora 
desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
segundo o critério do menor preço por item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital. 
 
2.18. É facultado ao Pregoeiro no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de 
insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter formal. 
 
2.19. Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado: 
 
2.19.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05 (cinco por cento) 
superiores à melhor proposta classificada; 
 
2.19.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão; 
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2.19.3. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da 
detentora desta nova proposta (ME ou EPP);  
 
2.19.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
2.19.5. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 2.19.2, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
 
2.19.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 2.19.2, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
2.19.7. O procedimento previsto no item 2.19 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate 
entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 
 

III.  DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
3.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar as falhas 
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de 
início da sessão de disputa do Pregão, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
3.1.1. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o 
ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, se for o caso, sendo corrigido o 
ato convocatório. 
 
3.1.2. Decairá também do direito de impugnar, perante a Administração, os termos deste edital, aquela 
que, tendo-o aceito sem objeção, vier a apontar depois do início da sessão de disputa do Pregão, falhas 
ou irregularidades que o viciaram, hipótese que não será aceita como recurso. 
 
3.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo a proponente manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, 
explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o pregoeiro abrirá 
prazo para a mesma. 
 
3.2.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a 
proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
 
3.3. A proponente que manifestar a intenção de recurso e a mesma tiver sido aceita pelo Pregoeiro, 
disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, por meio de formulário 
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias. 
 
3.4.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser consultados 
no endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova etapa do 
pregão. 
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IV.  DO OBJETO 
 
4.1.  Constitui objeto do presente Edital a seleção de sociedade empresária especializada objetivando  a  
prestação de Serviços de Computação em Nuvem, na modalidade de nuvem pública, incluindo 
serviços de backup online, armazenamento e monitoramento de dados via sistema em nuvem, 
serviços técnicos especializados, suporte técnico e treinamento,  conforme  condições descritas nos 
Anexos  deste Edital. 
 
4.1.1. A CONTRATADA deverá prover, conforme as definições e especificações  deste Edital, o 
backup das máquinas virtuais e seus dados em ambiente seguro de nuvem pública, fora das 
dependências do Data Center da Prefeitura de Juiz de Fora, garantindo a integridade e a disponibilidade 
desses dados com os menores tempos de RPO e RTO possíveis e permitindo a recuperação tanto dos 
dados e arquivos quanto dos sistemas como um todo de forma simplificada e segura. 
 
4.2.  Integra este Edital, como se nele estivesse transcrito a Descrição e Detalhamento dos Serviços 
(itens 7 e 8) do  Termo de Referência - Anexo I, assim como todas as especificações neste contidas. 
 

V.  DAS  CONDIÇÕES  DE  PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. É vedada a participação: 
 
a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
 
b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal; 
 
5.2.  As sociedades empresárias interessadas deverão se inscrever no endereço eletrônico constante no 
item I deste edital. 
 

VI.  DOS LANCES NA ETAPA DE DISPUTA DE PREÇOS 
 
6.1. Tendo o proponente sido qualificado pelo pregoeiro, poderá ele participar da sessão de disputa de 
preços, na data e horários definidos no preâmbulo deste edital. 
 
6.1.1. Os lances durante a sessão somente serão aceitos se apresentarem preços inferiores àquele que for 
o de menor preço. 
 
6.1.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
6.1.3. Os proponentes somente terão acesso ao valor do menor lance, não sendo para eles identificado o 
proponente. 
 
6.2. A duração da sessão de disputa de preços, prevista no preâmbulo deste edital, poderá sofrer 
alterações de acordo com o disposto no Decreto nº 7.485/02, que regulamenta a matéria. 
 
6.2.1. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de lances. 
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VII.  DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 
7.1. O preço total e o preço unitário deverão ser expressos em reais, com duas casas decimais, 
equivalentes ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços. 
 
7.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à execução 
do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam 
sobre a avença. 
 
7.2.1. Os SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA serão prestados e pagos uma única vez, 
durante a vigência do primeiro ano contratual. 
 
7.2.2. Os SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA serão prestados a partir do término da fase de 
implantação e pagos mensalmente, durante a vigência do contrato e suas possíveis renovações.   
 
7.2.3. Para prestação do serviço instantâneo de implantação o pagamento será realizado em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data do aceite. 

 
7.2.4. Para prestação do serviço instantâneo de treinamento o pagamento será realizado em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da conclusão. 

 
7.2.5. O prazo para conclusão dos SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA será de até 30 dias. 
 
7.2.6. Cada pagamento somente ocorrerá após 30 (trinta) dias do aceite da nota fiscal encaminhada à 
contratante. 
 

7.2.7. Caso a CONTRATADA finalize a implantação antes do prazo de 30 (trinta) dias, o valor da 
primeira parcela dos serviços de prestação continuada será calculado proporcionalmente aos dias 
restantes para completar o primeiro mês. 
 
7.3. O pagamento será em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, creditado em favor 
da licitante vencedora, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta 
(conforme modelo descrito abaixo), em que deverá ser efetivado o crédito: 
 
BANCO: ........  AGÊNCIA: ..........  CONTA CORRENTE: .............. LOCALIDADE: ......................... 
 
7.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso 
da nota fiscal eletrônica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a 
chave de acesso descrita no DANFE. 
 
7.4.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item  7.4. ou estando o objeto em 
desacordo com as especificações e demais exigências do edital, fica a Unidade Requisitante autorizada a 
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e 
retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades previstas. 
 
7.4.2.  A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes 
sejam devidas pelo fornecedor, por força da contratação. 
 
7.4.3. Quando ocorrer a situação prevista no item 7.4.2, não correrá juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 
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7.4.4. Os  documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal 
eletrônica/fatura. 
 
7.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
7.5.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do 
FGTS, CND do INSS. 
 
7.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
7.7. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório, salvo disposições contidas na IN nº  024/2010 da SRCI/SSCI. 
 
7.8. No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, 
agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM. 
 
7.9. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
7.10. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação nº 
 

Fonte Dotação Natureza 
Tesouro 04.126.0001.1051.0000 339040 

 
7.11. TRIBUTAÇÃO 
 
7.11.1. Com relação ao recolhimento de tributos na fonte sobre a prestação dos serviços o Departamento 
de Execução Instrumental, informa: 
Com relação ao recolhimento de tributos na fonte sobre a prestação de serviço de treinamento incidem 
os seguintes tributos: 
Serviço passivo de retenção de IRRF; 
Serviço não passivo de retenção de INSS; 
Serviço não passivo de retenção de ISSQN; 
 
7.11.2. Os demais itens especificados não são passíveis de retenção de impostos na fonte, pela Prefeitura 
de Juiz de Fora. 

 
VIII.  DA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Para habilitação, deverá a sociedade empresária vencedora apresentar, em 1 (uma) via, os 
documentos abaixo discriminados, postando os mesmos em  até 48 (quarenta e oito) horas,  após a 
confirmação do vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços. Os documentos 
apresentados para habilitação deverão estar em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a 
fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. Os 
documentos na forma prevista neste Edital poderão ser enviados para o seguinte endereço: Av. 
Brasil, 2001, 6º andar - Centro - Juiz de Fora, MG - CEP: 36060-010. Não aceitaremos a 
documentação via Fax ou e-mail. 
 
8.1.1. Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a 
licitação deverão comparecer e solicitar a autenticação dentro do prazo estabelecido na cláusula anterior. 
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8.1.2. Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido. 
 
8.1.3.  Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta 
própria e numerados, não devendo ser entregues soltos. 
 
8.1.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão 
emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir 
da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica. 
 
8.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope, lacrado, 
contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 
 

CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 292/2019 - SEPLAG 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 

                                                   CNPJ: 
 
Os proponentes deverão apresentar: 
 
8.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
8.2.1 - Ato constitutivo, estatuto 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; 
 
8.2.2 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual; 
 
8.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de firma individual  ou sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
8.2.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente, de que ela não incorre em qualquer 
das condições impeditivas, especificando, conforme Anexo VI: 
 
8.2.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
8.2.4.2 - Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 
 
8.2.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
8.2.4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
8.2.4.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de 
quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da 
proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
8.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com 
redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 anos, conforme Anexo V. 
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8.2.6 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem 
como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus 
anexos, conforme Anexo IV. 
 
8.2.7 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada 
declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresas ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei 
Complementara nº 123/06, conforme Anexo III. 
 
8.2.8 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada 
declaração subscrita pelo  seu representante legal de que  a empresa não incorre em nenhuma das 
hipóteses previstas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo III. 

 
8.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal  E TRABALHISTA: 
 
8.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
8.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 
8.3.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos 
imobiliários. 
 
8.3.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
 
8.3.6.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - Da consolidação das leis do trabalho, 
aprovada pelo Decreto – Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
8.3.7 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
 
8.3.7.1 – 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 o proponente (ME ou EPP) 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
8.3.7.2 – A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação. 

 
8.4 – Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
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8.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados 
na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação 
financeira da sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir. 
 
8.4.1.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo 
Contador. 
 
8.4.1.2. As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 
deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso. 

 
8.4.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 
a) publicados em Diário Oficial; ou 
b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
proponente; ou 
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, ou; 
e) Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, devidamente 
transmitido  via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da 
Lei Federal nº 10.406/2002. 
 
8.4.1.4. Os documentos relativos ao subitem 8.4.1 deverão ser apresentados contendo assinatura do 
representante legal da sociedade empresária proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua 
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC – são indispensáveis. 
 
8.4.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os seguintes 
indicadores: 
 

Liquidez Corrente (LC)  expressado da forma seguinte: 
 
                                    Ativo Circulante 
 LC =            -------------------------------- 
               Passivo Circulante 
 

 Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

 
LC ..................................................   maior ou igual a 1(um) 
 

8.4.2.1. O item 8.4.2 é somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da 
proponente. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer 
influência na sua classificação final. 
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8.4.3.  Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 
por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o 
artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05. 
 
8.4.3.1. Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os processos 
distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a 
certidão expedida pelo cartório distribuidor, quanto a certidão específica para processos judiciais 
eletrônicos. 
 
8.4.4. No caso da empresa apresentar índice contábil de Liquidez Corrente menor que 1(um), porém 
positivo, é exigida obrigatoriamente a comprovação de possuir Capital Social de no mínimo 10% (dez 
inteiros por cento) do valor estimado da Contratação, exigência esta prevista nos parágrafos 2° e 3°, do 
art. 31 da Lei 8.666/93, e devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, e/ou através da apresentação do balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da Lei Federal n° 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002. 
  
8.5 – Documentos relativos à qualificação técnica:  
 
8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove a aptidão para desempenho a contento de 
objeto semelhante, ou seja, que já forneceu satisfatoriamente os serviços de implantação, administração 
e operação de serviços de backup em nuvem. 
 
8.5.2. A proponente deverá informar o provedor de serviços em nuvem que comporá a solução e 
apresentar declaração emitida pelo provedor, assegurando ser capaz de prover os serviços objetos desta 
contratação a partir de infraestrutura de Data Center localizada no Brasil. 
 
8.5.3. Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, 
obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados e o nome e cargo do declarante. 
 
8.5.4. Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a CONTRATANTE poderá realizar 
diligências ou requerer os comprovantes fiscais da execução do objeto. 
 
8.6. Não tendo a sociedade empresária classificada como vencedora do certame apresentado a 
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as 
penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade 
empresária seguinte na ordem de classificação. 
      
8.7. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após 
examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja 
documentação apresente irregularidades. 
 
8.8. A documentação exigida para atender ao disposto nos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3 e 8.4.3, poderá 
ser substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo Certificado de 
Cadastro Geral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; conforme 
Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compatível com o objeto licitado.  
 
8.9. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o 
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte 
(condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso): 
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8.9.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de 
acordo com seu CNPJ, ou; 
8.9.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo 
com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por 
constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT; 
8.9.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, todos os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
8.9.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
8.9.5. o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do 
licitante. 
 
IX – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição 
de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à 
autoridade competente. 
 
9.2. A autoridade competente homologará o resultado da licitação e adjudicará o  objeto licitado ao vencedor do 
certame, convocando o adjudicatário a assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias 
consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto a Unidade Requisitante, podendo 
substituí-lo por outros instrumentos hábeis, na forma do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão 
Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo, ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  
 
9.4. Decorrido o prazo do item 9.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o 
proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes 
sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  
 
9.4.1. multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
 
9.4.2. impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
9.4.3. A multa de que trata o item 9.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

 
X – DO CONTRATO E DO PRAZO 
 
10.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do 
Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
10.2 . O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela autoridade 
gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
10.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo 
adjudicatário. 
 



 
 

14 
 

10.4.  O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta continue se mostrando a 
mais vantajosa para a Administração, satisfeitos os demais requisitos das normas pertinentes. 
 
10.4.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à prestação dos serviços, a 
contar da data de recebimento da Ordem de Serviço - OS expedida pela SEPLAG, a serem executados 
durante a vigência do contrato. 
 
10.4.2. Após o primeiro ano contratual, caso haja renovação por meio de termo aditivo, a 
CONTRATADA fará jus a remuneração durante os 12 (doze) meses contratuais seguintes, inexistindo a 
remuneração relativa à implantação e treinamento. 
 
10.5. Do reajuste do contrato:  
 
10.5.1. O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o interregno mínimo de 
01(um) ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 8.542, de 09 de maio de 2005. 
 
10.5.2. Para o reajuste do contrato será adotado como indicador o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme disposto 
no Decreto Municipal nº 8.542, de 9 de maio de 2005. 
 
10.5.3. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas a restabelecer 
a equação econômico-financeira do contrato, na forma do inc. II, da alínea “d”, do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
10.5.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato. 
 
XI – FORMA DE DEMONSTRAÇÃO E ACEITE 
 
11.1. Para fins de Prova de Conceito, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SSTI) da Secretaria 
de Planejamento e Gestão (SEPLAG-JF) solicitará à ofertante do menor preço que apresente 
documentação que comprove sua capacidade de executar os serviços descritos nesta Seção para 
verificar se atendem aos requisitos deste Edital. Essa documentação será doravante nesse termo 
denominada “guia de aceite” 
 
11.1.1. O guia de aceite deverá ser um documento conciso, contendo referências à documentação 
exigida no item 8.2 - Documentação do Termo de Referência -Anexo I, apontando os trechos da 
documentação que satisfazem cada item deste item. 
 
11.2. No prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis a partir da notificação do setor responsável pela análise 
técnica, a licitante deverá configurar ambientes de serviços de computação em nuvem no provedor 
integrante da sua solução, envolvendo os serviços listados no item 7.1- Solução de Backup em Nuvem 
do Termo de Referência - Anexo I.  
 
11.3. A partir do primeiro dia útil após o prazo estabelecido no item 11.2, serão executados os serviços 
descritos no item 11.7. 
 
11.3.1. O plano de demonstração de serviços descrito no item 11.7  deverá ser executado em no máximo 
10 (dez) dias úteis, salvo prorrogação estipulada pela CONTRATANTE para descontar dias em que os 
servidores municipais não puderem realizar os testes por motivos externos a esse plano. 
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11.4. Quaisquer danos aos sistemas, dados e continuidade dos negócios da Prefeitura de Juiz de Fora 
decorrentes da prova de conceito aqui descritas são de total responsabilidade da CONTRATADA, que 
deverá arcar com todos os ônus e ressarcimentos que porventura advirem de tais testes. 
 
11.5. A CONTRATADA poderá fornecer suporte durante a execução dos testes descritos no plano de 
demonstração de serviços (11.7) a seguir, nos seguintes termos:  
 
11.5.1. Orientando os servidores municipais responsáveis pelos testes;  
 

11.5.2. Realizando a instalação e implantação das ferramentas necessárias 
 

11.5.3. Alterando e complementando o guia de aceite. 
 

11.6. Ainda que sejam realizadas alterações e complementações no guia de aceite, conforme permite o 
item 11.5.3, só será realizado o aceite quando o guia de aceite apresentar corretamente as informações 
exigidas no item 11.1.1. 
 
11.7. Plano de demonstração de serviços 
 
11.7.1. Configurar acesso à solução de backup, verificando sua disponibilidade pela rede e espaço de 
armazenamento disponível, que deve estar de acordo com os itens 7.1.2.1 e 7.1.2.3.1 do Termo de 
Referência - Anexo I. 
 

11.7.2. Testar as funções de backup, conforme item 7.1.3 Operações de Backup do Termo de Referência 
- Anexo I. 
 

11.7.2.1. Esse teste deverá ser realizado para uma máquina virtual à escolha da CONTRATANTE. 
 

11.7.2.2. Os resultados devem ser tais que mantendo a mesma velocidade média seja possível cumprir 
os tempos descritos nos itens 7.1.3.2 (backup inicial) e 7.1.3.3 (atualização diária) para toda a 
volumetria contratada, segundo o item 7.1.2.1 - itens do Termo de Referência - Anexo I. 
 

11.7.2.3. Para cumprir tal teste será necessário realizar um backup inicial e uma operação de atualização 
posterior com pelo menos um dia útil entre as execuções. 
 

11.7.3. Testar as funções de restauração das cópias realizadas no item 11.7.2, conforme item 7.1.4 - 
Operações de Restauração do Termo de Referência - Anexo I. 
 

11.7.3.1. É facultada à CONTRATANTE a possibilidade de realizar o backup de uma máquina 
adicional, à sua escolha, com os prazos adicionais necessários de backup inicial e backup incremental 
para realizar os testes de restauração aqui descritos; 
 

11.7.3.2. Realizar a restauração de arquivos individuais a partir da cópia de backup para uma estação de 
trabalho e para uma das máquinas protegidas, conforme item 7.1.4.1 do Termo de Referência - Anexo I; 
 

11.7.3.3. Realizar a restauração da máquina armazenada no backup para uma nova máquina na 
infraestrutura VMware local, conforme item 7.1.4.2 do Termo de Referência - Anexo I, e realizar testes 
na máquina restaurada que comprovem o sucesso da operação. 
 

XII - DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 



 
 

16 
 

Constituem obrigações da Prefeitura de Juiz de Fora, além de outras previstas no contrato: 
 
12.1.1. Receber o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
12.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo 
 
12.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto contratado fornecido, para que seja reparado ou corrigido. 
 
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações, em conformidade com o disposto na 
Instrução Normativa nº 37, de 11 de julho de 2014, que aprova o manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos a ser utilizado pela Administração Direta, Autarquias e Fundações. 
 
12.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
12.1.6. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do certame, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus servidores, prepostos ou 
subordinado. 
 
12.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.2.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;  
 
12.2.2. Fornecer suporte do fabricante que cubra reparo, correção e substituição, no total ou em parte, 
quanto ao objeto do termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  
 
12.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente à Prefeitura de Juiz de 
Fora ou a terceiros; 
 
12.2.4. Disponibilizar, quando necessário, suporte remoto do Fabricante. 
 
12.2.5. Assumir exclusiva e total responsabilidade pelo vínculo empregatício do pessoal a ser utilizado 
na execução dos serviços de instalação, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 
fiscais, na forma da legislação respectiva;  
 
12.2.6. Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas neste Edital; 
 
12.2.7. Manter capacidade de entrega para atender às demandas estimadas neste Edital; 
 
12.2.8. Cumprir fielmente os níveis mínimos de serviço estabelecidos neste Edital, contratualmente, ou 
decorrentes de legislação aplicável; 
 
12.2.9. Assegurar à CONTRATANTE os recursos técnicos e tecnológicos necessários para transição e 
portabilidade dos serviços em caso de distrato, descumprimento, interrupção ou encerramento de 
vigência contratual; 
 
12.2.10. Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e 
informações custodiados em decorrência dos serviços prestados; 
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12.2.11. Entregar todos os serviços, bem como catálogos e manuais, que comprovem o atendimento das 
especificações técnicas; 
 
12.2.12. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do Contrato, 
relacionados com as características e funcionamento dos serviços; 
 
12.2.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contrato e do Gestor do 
Contrato inerentes à execução do objeto contratual; 
 
12.2.14. Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos; 
 
12.2.15. Reparar quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual; 
 
12.2.16. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela 
CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar materiais e serviços empregados 
que não atendam aos termos contratuais; 
 
12.2.17. Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na Ordem de 
Serviço, sem ônus para a CONTRATANTE; 
 
12.2.18. Garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados de backup da 
CONTRATADA durante toda a duração do contrato. 
 
XIII - DAS PENALIDADES 
 
13.1. Os casos de inexecução do objeto deste Edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento, sujeitará o contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 
8.666/93, das quais destacam-se: 
 
a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratado através da Autorização de 
Compra/Nota de Empenho ou outro documento hábil utilizado na avença, por dia de atraso 
injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para a contratação, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da autoridade competente, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de visitas ao processo. 
 
13.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que 
deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento 
e demais providências. 
 
13.3. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 
 
13.4. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
 
13.5. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste item, caberá recurso 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
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13.6. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” deste item , caberá pedido de reconsideração no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
13.7. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
13.8. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da 
Lei 8.666/93. 
 
13.9. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

  
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;  
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município;  
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato;  
e) mais de 2 (duas) advertências  
 

13.10. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
13.11. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilícitas será de 
competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
XIV -  DA FISCALIZAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO  
 
14.1.  Observado o disposto no artigo 67 da lei federal 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização,  o 
recebimento e a conferência do objeto será realizada pela Unidade Requisitante ou no caso de 
substituição, pelo que for indicado pelo gestor da Unidade Requisitante.  
 
14.2. A Unidade Requisitante   atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento do produto 
nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos ao 
fornecedor. 
 
14.2.1. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento, somente se efetivará com a atestação 
referida no item anterior. 
 
14.3. De acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (2014) da Secretaria da Fazenda 
do Município de Juiz de Fora, o responsável pela gestão dos contratos será indicado pelo titular do 
Órgão ou Entidade, sendo o responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
 
14.4. Após a homologação da licitação e no momento da assinatura do contrato deverá ocorrer a 
nomeação do Gestor do contrato por meio de Portaria, cuja cópia deverá ser anexada ao processo 
relativo à contratação. 
 
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 
apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
15.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
15.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. 
 
15.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 
poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 
15.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
15.7. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser 
obtidos junto a CPL/PJF através do e-mail: pregaoeletronico@pjf.mg.gov.br. 
 
15.8. Fazem  parte deste Edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência e Valor Estimado; 
Anexo I.A - Definições 
Anexo II – Minuta de Contrato. 
Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento. 
Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica. 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo. 
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PREGÃO ELETRÔNICO  nº 292/2019 - SEPLAG 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO 
 

1. JUSTIFICATIVA 
 

O Data Center da Prefeitura de Juiz Fora, administrado pela Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (SSTI), da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG-JF) foi planejado para hospedar 
todos os recursos tecnológicos necessários para atender os diversos órgãos da Prefeitura. 
Nesse sentido o Data Center concentra uma grande quantidade de máquinas virtuais executando 
sistemas críticos, que devem ter sua disponibilidade e sua integridade assegurados. A SSTI vem 
buscando a contratação de uma solução de backup que permita aumentar os atuais níveis de segurança 
da informação armazenada e possibilitar uma recuperação de dados confiável em caso de sinistros como 
falhas de hardware, desastres naturais ou estruturais, ataques cibernéticos e falhas como deleções 
acidentais e alterações indevidas. 
 
1.1. FINALIDADES 
 

Os resultados esperados pela SSTI após a contratação e implantação das novas soluções para a 
gestão da Tecnologia da Informação é dotar a Prefeitura de Juiz de Fora de serviços eficientes, obtendo 
resultados técnico-administrativos, operacionais e estratégicos específicos, oriundos da utilização dessas 
novas soluções, como os abaixo relacionados: 
a. Prover uma cópia adicional em ambiente seguro e afastado dos dados originais que permita restaurar 
os sistemas da Prefeitura de Juiz de Fora mesmo em caso de catástrofe, garantindo a continuidade dos 
serviços; 
b.  Prover facilidade de recuperação de quaisquer arquivos das máquinas contempladas pelo backup; 
c. Prover a restauração do sistema de forma confiável para um estado anterior a uma eventual falha 
grave. 

 Contar com uma interface simplificada de gerenciamento dos backups que mantenha os 
administradores informados sobre o estado dos backups realizados e as cópias disponíveis, 
maximizando a confiabilidade e a correta utilização dos recursos contratados. 

 
2. OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
Serviços de Computação em Nuvem, na modalidade de nuvem pública, incluindo serviços de 
backup online, armazenamento e monitoramento de dados via sistema em nuvem, serviços 
técnicos especializados, suporte técnico e treinamento, incluindo os serviços e funcionalidades, 
conforme o detalhamento deste Termo de Referência. 
 
2.1.1. A CONTRATADA deverá prover, conforme as definições e especificações a seguir, o backup das 
máquinas virtuais e seus dados em ambiente seguro de nuvem pública, fora das dependências do Data 
Center da Prefeitura de Juiz de Fora, garantindo a integridade e a disponibilidade desses dados com os 
menores tempos de RPO e RTO possíveis e permitindo a recuperação tanto dos dados e arquivos quanto 
dos sistemas como um todo de forma simplificada e segura. 

 
3. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 
3.1. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA 
 
A avaliação do custo para esses serviços calculou os seguintes valores: 
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DESCRIÇÃO 
VALOR  ESTIMADO 

(R$) 

Implantação 

Instalação da ferramenta, criação de planos de 
backup de acordo com necessidade da 
CONTRATANTE, criação de regras de acesso à 
rede, liberação para acesso remoto, etc. 

6.079,00 

Treinamento Treinamento conforme descrito no TR  3.395,00 

Valor Máximo Serviço 9.474,00 

 
 
3.2. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
 
A avaliação do custo para esses serviços calculou os seguintes valores: 
 

DESCRIÇÃO 
VALOR ESTIMADO 

(R$) 

Licença de Uso 
Manutenção, acompanhamento, licenciamento e 
execução das operações de backup, conforme 
descrito no TR 

7.499,00 

Valor Máximo Mensal 7.499,00 

 
 
3.3. VALOR MÉDIO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 
 

DESCRIÇÃO 
VALOR ESTIMADO 

(R$) 

Implantação 6.079,00 

Treinamento 3.395,00 

Licença de Uso 89.988,00 

Valor Total Estimado 99.462,00 

 
3.4. Os SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA serão prestados e pagos uma única vez, durante 
a vigência do primeiro ano contratual. 
 
3.4.1. Para prestação do serviço instantâneo de implantação, o município definiu como preço máximo o 
valor de R$ 6.079,00 (seis mil e setenta e nove reais), cujo pagamento será realizado em até 30 (trinta) 
dias contados a partir da data do aceite. 

 
3.4.2. Para prestação do serviço instantâneo de treinamento, o município definiu como preço máximo o 
valor de R$ 3.395,00 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais), cujo pagamento será realizado em até 
30 (trinta) dias contados a partir da data da conclusão. 

 
3.4.3. O prazo para conclusão dos SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA será de até 30 dias. 
 
3.5. Os SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA serão prestados a partir do término da fase de 
implantação e pagos mensalmente, durante a vigência do contrato e suas possíveis renovações. 
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3.5.1. Para prestação dos serviços continuados, o município definiu como preço máximo mensal o valor 
de R$ 7.499,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais). 
 
3.5.2. Cada pagamento somente ocorrerá após 30 (trinta) dias do aceite da nota fiscal encaminhada à 
contratante. 
 
3.5.3. Caso a CONTRATADA finalize a implantação antes do prazo de 30 (trinta) dias, o valor da 
primeira parcela dos serviços de prestação continuada será calculado proporcionalmente aos dias 
restantes para completar o primeiro mês. 
 
3.6. Após o primeiro ano contratual, caso haja renovação por meio de termo aditivo, a CONTRATADA 
fará jus a remuneração durante os 12 (doze) meses contratuais seguintes, inexistindo a remuneração 
relativa a implantação e treinamento. 

 
4. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
As despesas da contratação serão através da seguinte dotação orçamentária: 
 

Fonte Dotação Natureza Valores (R$) 
Tesouro 04.126.0001.1051.0000 339040 99.462,00 

 
 
5. TRIBUTAÇÃO 
 
Com relação ao recolhimento de tributos na fonte sobre a prestação dos serviços descritos neste Termo 
de Referência, o Departamento de Execução Instrumental, informa: 
 
5.1. Com relação ao recolhimento de tributos na fonte sobre a prestação de serviço de treinamento 
incidem os seguintes tributos: 
 
a. Serviço passivo de retenção de IRRF; 
b. Serviço não passivo de retenção de INSS; 
c. Serviço não passivo de retenção de ISSQN. 
 
5.2. Os demais itens especificados não são passíveis de retenção de impostos na fonte  pela Prefeitura de 
Juiz de Fora. 
 
6. PRAZO PARA EXECUÇÃO 
 
6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à prestação dos serviços, a 
contar da data de recebimento da Ordem de Serviço - OS expedida pela SEPLAG, a serem executados 
durante a vigência do contrato. 
 
7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. SOLUÇÃO DE BACKUP EM NUVEM 
 
7.1.1. O Serviço de Backup deverá possuir as seguintes características:  
 
7.1.1.1. Deverá proteger o ambiente, sem interromper a atividade das máquinas virtuais e sem prejudicar 
seu desempenho. 
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7.1.1.2. Deverá prover a deduplicação e compressão das máquinas virtuais diretamente e durante a 
operação de backup. 
 
7.1.1.3. Deverá ser capaz de proteger, de forma indistinta, uma máquina virtual completa ou discos 
virtuais específicos de uma máquina virtual.  
 
7.1.1.4. Deverá ter a capacidade de testar a consistência do backup, utilizando métodos de detecção de 
erros, tais como checagem de CRC e hash, nos dados no repositório de backup emitindo relatório sobre 
a saúde dos backups. 
 
7.1.1.5. Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup;  
 
7.1.1.6. Deverá ter a capacidade de realizar proteção (backup) incremental e replicação diferencial, 
aproveitando a tecnologia de “rastreio de blocos modificados” (CBT – changed block tracking), 
reduzindo ao mínimo necessário o tempo de backup e possibilitando proteção (backup e replicação); 
 
7.1.1.7. Deverá fornecer notificações por correio eletrônico ou SNMP do resultado da execução de seus 
trabalhos; 
 
7.1.1.8. Deverá assegurar consistência de aplicações transacionais de forma automática por meio da 
integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows, assegurando que antes da 
execução do backup haja a validação do Microsoft VSS para consistência de aplicações transacionais de 
forma automática; 
 
7.1.1.9. Deverá poder manter um backup sintético, incremental permanente, eliminando assim a 
necessidade de realizar backups completos (full) periódicos, o que permitirá economizar tempo e 
espaço.  
 
7.1.1.10. Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados;  
 
7.1.1.11. Deverá oferecer múltiplas estratégias e opções de transporte de dados para as áreas de proteção 
(backup) a saber: 
 
7.1.1.11.1. Diretamente através de Storage Area Network (SAN); 
7.1.1.11.2. Diretamente do storage, através do hypervisor I/O (Virtual Appliance); 
7.1.1.11.3. Mediante uso da rede local (LAN). 
 
7.1.1.12. Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore; 
 
7.1.1.13. Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam 
necessárias para restaurar os dados; 
 
7.1.1.14. Deverá permitir retenção dos backups, por prazo superior a 5 anos;   
 
7.1.1.15. Deverá permitir a definição de políticas de retenção independentes para cada máquina virtual; 
 
7.1.1.16. Deverá ser capaz de cumprir individualmente, para cada máquina virtual, os tempos de RPO 
(Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective). 
 
7.1.1.17. Deverá ser capaz de cumprir um RTO (Recovery Time Objective) de 24 horas para qualquer 
máquina de até 900GB em armazenamento que precise ser restaurada no ambiente; 
 
7.1.1.18. O serviço de armazenamento de Backup em nuvem deve prover escala ilimitada e 
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proporcionar alta disponibilidade, sem necessidade de manutenção ou sobrecarga de monitoramento;  
 
7.1.1.19. O sistema de backup deverá ser capaz de prover todas as funcionalidades exigidas sem a 
necessidade de instalação de agentes de backup nas máquinas virtuais a serem protegidas. 
 
7.1.1.19.1. Exceto no caso em que as máquinas virtuais encontrem-se em ambiente de nuvem pública. 
Nesse cenário será facultada a instalação do agente de backup nessas máquinas. 

 
7.1.1.20. O uso da infraestrutura atual pela solução de backup deverá ser limitado a no máximo os 
seguintes recursos: 

 
7.1.1.20.1. Utilização da API “VMware vSphere Storage APIs – Data Protection” para conectar-se ao 
vCenter, seus hosts e storages; 
 
7.1.1.20.2. Utilização de no máximo uma máquina virtual, alocada na infra da CONTRANTE, que não 
possua mais recursos que os seguintes: 500GB de disco, 4GB de memória RAM, 4 vCPUs com núcleos 
equivalentes aos de um processador “Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 0 @ 2.90GHz”; 
 
7.1.1.20.3. Caso a CONTRATADA tenha necessidades adicionais aos limites impostos no item 
7.1.1.20.2 esta deverá fornecê-los junto com a solução proposta sem ônus adicionais; 
 
7.1.1.21. As ferramentas e equipamentos que fazem parte da solução deverão estar na linha de produção 
atual do fabricante, não descontinuados, no mínimo até a data de entrega. Possibilitando à 
CONTRATANTE realizar a atualização de toda a solução ofertada durante o exercício do contrato. 
 
7.1.2. OBJETO DO BACKUP 
 
7.1.2.1. A área de armazenamento total disponibilizada será de 13 Terabytes, não contabilizando os 
ganhos previstos com compactação e deduplicação. 
 
7.1.2.1.1. Deverá ser capaz de manter múltiplos pontos de backup, permitindo a restauração e o acesso a 
arquivos de diferentes datas para uma mesma máquina.  
7.1.2.1.2. Na eventualidade de esse espaço ser excedido a CONTRATANTE poderá realizar a exclusão 
de backups antigos ou máquinas mais antigas, bem como reconfigurar as políticas de retenção e backup 
para viabilizar o backup demandado. 
 
7.1.2.2. O backup deverá ser realizado tanto paras as máquinas que se encontram hoje na infraestrutura 
local de virtualização VMWare do Data Center da Prefeitura de Juiz de Fora quanto de servidores que se 
encontrem em nuvens públicas.  
 
7.1.2.2.1. No caso de backup de máquinas virtuais em nuvens públicas é permitido o uso de agentes de 
backup a serem instalados nas máquinas para realização dessa operação. 
 
7.1.2.2.2. O backup deverá ser realizado tanto para máquinas virtuais Windows quanto para máquinas 
virtuais Linux. 
 
7.1.2.3. O backup deverá ser realizado para todas as máquinas demandadas no item 7.1.2.2 enquanto 
houver espaço de armazenamento disponível conforme definido no item 7.1.2.1. 
 
7.1.2.3.1. O software de gerenciamento do backup deverá informar o espaço de armazenamento total e 
disponível. 
 
7.1.3. OPERAÇÕES DE BACKUP 
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7.1.3.1. Deverá realizar as operações de backup aqui descritas tanto para as máquinas virtuais 
localizadas na infraestrutura Vmware local do Data Center atual quanto em máquinas porventura 
hospedadas nas principais nuvens públicas do mercado. 
 
7.1.3.2. O backup inicial de todos os dados, conforme volumetria definida no item 7.1.2.1 deverá estar 
completamente armazenado na solução de backup dentro de no máximo três semanas, considerando que 
durante essas semanas a rede não poderá ser utilizada para backup no horário de expediente normal da 
Prefeitura de Juiz de Fora (em dias úteis entre 08h e 18h). 
 
7.1.3.3. A solução deverá ser capaz de realizar diariamente, em um intervalo máximo de 14 horas, o 
backup de todas as atualizações referentes ao volume de dados definido no item 7.1.2.1, considerando-
se uma taxa de mudança dos dados de 5% dessa volumetria total por dia. Esse escalonamento deverá ser 
cumprido todos os dias após 30 dias de iniciado o primeiro backup previsto no item 7.1.3.2. 
 
7.1.3.3.1. O intervalo de 14 horas compreende o horário fora de expediente entre 18h e 8h, de forma a 
ser possível a utilização máxima da banda de internet. 
 
7.1.3.4. A solução deverá ser capaz de manter um RPO (Recovery Point Objective) de 24 horas para 
todas as máquinas (efetivo 30 dias após a implantação). 
 
7.1.4. OPERAÇÕES DE RESTAURAÇÃO 
 
7.1.4.1. A solução deverá permitir a restauração da informação em nível granular para um arquivo. Ou 
seja, deverá permitir a navegação nos arquivos das máquinas protegidas e a restauração de qualquer 
subconjunto de tais arquivos para a mesma ou outras máquinas protegidas bem como o download para 
estações de trabalho que se conectem ao sistema de backup. 
 
7.1.4.1.1. A recuperação granular dos arquivos deve suportar sistemas Windows com partições NTFS e 
FAT, bem como sistemas Linux com partições ext2, ext3, ext4 e reiserfs. 
 
7.1.4.2. A solução deverá ser capaz de restaurar a máquina virtual como um todo em formato que 
permita sua execução direta, sem necessidade de conversão, em infraestrutura VMWare; 
 
7.1.4.2.1. A restauração da máquina deverá ser possível tanto criando uma nova máquina virtual na 
infraestrutura, coexistindo com a máquina alvo na infraestrutura, quanto substituindo (de forma segura e 
com o menor tempo de indisponibilidade possível) a máquina virtual para a qual o backup foi realizado 
inicialmente. 
 
7.1.5. DISPONIBILIDADE 
 
7.1.5.1. O backup deve encontrar-se disponível em tempo integral, e recuperável a qualquer momento 
conforme necessidade da CONTRATANTE. 
 
7.1.5.2. Os dados devem ser persistidos com redundância, garantindo no mínimo 11 9’s de durabilidade 
dos dados em um ano (99,999999999% de durabilidade no ano). 
 
7.1.5.3. Toda a solução de backup, inclusive os dados, deve estar hospedada em datacenter no território 
nacional. A licitante deverá informar a localização do(s) Datacenter(s) que hospedam a solução. 
 
7.2. CONEXÃO DE REDE 
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7.2.1. A interligação entre a CONTRATADA e a PJF deverá ser viabilizada de forma segura, garantindo 
a autenticação das partes interligadas e a criptografia dos dados que trafegam entre elas. 

 
7.2.2. Todas as operações previstas para a solução descrita no item 7.1 devem ser realizadas utilizando 
um link de internet, da CONTRATANTE, com disponibilidade de 90mbps tanto de upload quanto de 
download.  

 
7.2.3. No caso em que a CONTRATADA julgar que o link de internet não está sendo suficiente para 
cumprir com as características aqui descritas para a solução de backup deverá notificar a 
CONTRATANTE, balizada em monitoramento que comprove que o fator limitante na execução correta 
das operações de backup é o link de internet, apresentando no mínimo a porcentagem de utilização da 
banda disponível, em proporcionalidade ao volume de dados a serem trafegados. 
 
7.2.3.1. No caso em que for comprovada a insuficiência do link contratado ficará facultado à 
CONTRATANTE a melhoria dessa conectividade, bem como a redução das demandas de máquinas 
virtuais, tempos de RPO e retenção,  a critério da CONTRATANTE, com o objetivo de manter as 
operações de backup e restauração. 
 
7.3. LICENCIAMENTO 
 
7.3.1. As licenças necessárias para o funcionamento da solução de backup ficarão a cargo da 
CONTRATADA. 
 
7.3.2. As licenças estarão sob responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma garantir o 
compliance e demais obrigações necessárias junto ao fabricante e/ou partner. 
 
7.3.3. A CONTRATANTE está eximida de qualquer obrigação, no que tange as licenças, durante e após 
o término do contrato. 
 
7.4. DATACENTER 
 
7.4.1. Os serviços da CONTRATADA devem ser providos em infraestrutura de Data Center localizada 
no Brasil; 
 
7.4.2. O Data Center deve estar adequado aos padrões internacionais de arquitetura para data centers, no 
que tange à redundância estrutural, telecomunicações, elétrica e mecânica, controle de acesso físico e 
lógico, refrigeração, controle de umidade, alimentação principal e combate e prevenção contra incêndio; 
 
7.4.3. O Data Center deve possuir infraestrutura projetada para funcionamento ininterrupto, ou seja, 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 
 
7.4.4. O Data Center deverá possuir, no mínimo, dois links de internet, com capacidades equivalentes, 
providos por fornecedores distintos; 
 
7.4.5. O Data Center deverá ser dotado de sistema de alimentação elétrica de alta disponibilidade, 
composto por Sistema Ininterrupto de Energia (UPS  -Uninterruptible Power Supply), nobreaks, Sistema 
de Energia de Emergência ou Grupos Geradores; 
 
7.4.6. Esse sistema deverá permitir a transferência automática da carga das instalações elétricas do Data 
Center e deverá ser capaz de mantê-lo em funcionamento, sem interrupção dos serviços contratados, em 
caso de falhas no fornecimento de energia elétrica das empresas concessionárias. 
 
7.4.7. O Data Center deverá possuir proteção contra surtos ou descargas elétricas estáticas ou dinâmicas, 
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como para-raios, sistema de aterramento ou equivalentes, devidamente interligados à sua infraestrutura; 
 
7.4.8. Deverão ser disponibilizados relatórios periódicos que possibilitem ao Município realizar o 
acompanhamento do consumo dos recursos de hardware e consumo de banda disponibilizados pelos 
serviços de Data Center. 
 
7.4.9. O Data Center deve possuir disponibilidade mínima de 99,982% ao ano. 
 
7.5. SEGURANÇA 
 
7.5.1. A CONTRATADA deverá prover redundância da infraestrutura, e garantir a operação e acesso ao 
ambiente contratado, mesmo em caso de parada de quaisquer dos recursos físicos, elétricos e de 
comunicação. 
 
7.5.2. A CONTRATADA não deverá acessar ou manipular qualquer dado confiado, sem prévia 
autorização do CONTRATANTE, devendo assinar termo de responsabilidade específico, a fim de 
formalizar cada fato. 
 
7.5.3. Notificar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, em caso de má utilização, revelação, 
acesso ou manipulação sem autorização, esbulho ou apropriação indébita dos dados que lhe forem 
confiados, ou qualquer violação que chegue ao seu conhecimento. 
 
7.5.4. A CONTRATADA deverá possuir um sistema de prevenção/resposta contra DdoS (Distributed 
Denial of Service); 

 
7.5.5. A CONTRATADA deverá possuir uma central do tipo SOC (Security Operations Center) para 
atendimento de eventos de incidentes de segurança da informação. 

 
7.5.6. No caso da CONTRATADA encerrar suas atividades, ou for adquirido por uma outra companhia, 
a mesma deve prover um plano de recuperação de dados no caso de ocasional perda de todo ou parte do 
conteúdo armazenado. 
 
8. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 
 
8.1. SERVIÇOS EM NUVEM 
 
8.1.1. A CONTRATADA poderá atuar como representante (integrador) de um provedor de serviços de 
computação em nuvem (doravante denominado provedor), que atenda a todos os requisitos descritos no 
item 7.4 do Termo de Referência, disponibilizando-as à CONTRATANTE. 
 
8.1.2. Ainda que atue como representante (integrador) de um provedor de serviços, que poderá prestar 
suporte pelos serviços prestados, a CONTRATADA é a responsável legal pela correta prestação dos 
serviços de suporte à solução. 
 
8.1.3. Os serviços descritos no item 7.1 deverão ser executados em território nacional, o que inclui 
armazenar os dados e informações da CONTRATANTE em Data Centers instalados fisicamente no Brasil, 
incluindo replicação e cópias de segurança (backups) de modo que a CONTRATANTE disponha de 
todas as garantias da legislação brasileira enquanto tomadora do serviço e responsável pela guarda das 
informações armazenadas em nuvem. 
 
8.1.4. A CONTRATADA fará uso de ferramenta de gestão de nuvem com, no mínimo, as seguintes 
funcionalidades: 
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8.1.4.1. Criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, aos quais poderão ser 
atribuídas permissões de acesso; 
 
8.1.4.2. Armazenamento de logs de acesso para fins de auditoria. Os logs deverão ser mantidos durante 
toda a vigência do contrato, devendo ser entregues à CONTRATANTE quando solicitados e no 
encerramento do contrato; O prazo de retenção desses logs poderá ser alterado previamente de acordo 
com a determinação da CONTRATANTE. 
 
8.1.5. Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE arcará com custos relacionados ao direito de uso das 
ferramentas. 
 
8.1.6. A CONTRATANTE  não será a única responsável pela instalação, manutenção e suporte 
continuado de tais ferramentas, devendo essa ser uma das responsabilidades da CONTRATADA, que 
deverá fornecer todo o suporte necessário à CONTRATANTE para que tais operações sejam 
realizadas. 
 
8.1.6.1. A implantação da solução, de forma que os procedimentos no item 9 (testes de aceite) sejam 
possíveis e o procedimento descrito em 7.1.3.3(backup diário) possa ser realizado rotineiramente 
ficam completamente a cargo da CONTRATADA. 
 
8.1.7. Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e 
operacionalizados no provedor serão de propriedade apenas da CONTRATANTE, a quem deverá ser 
assegurado acesso irrestrito a qualquer momento do contrato. Durante todo o contrato, e particularmente 
ao final desse, independente da razão que tenha motivado o seu término, a CONTRATADA repassará à 
CONTRATANTE todas as informações necessárias à continuidade da operação dos serviços em nuvem. 
 
8.1.8. A CONTRATADA deverá fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE,  backup das 
aplicações, dados e scripts de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens 
das máquinas virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento 
em nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações da 
CONTRATANTE provisionadas em nuvem ou que fazem parte de topologias híbridas de aplicações e 
dos bancos de dados da ferramenta de gestão de nuvem. 
 
8.1.9. No momento em que for estudada a possibilidade de renovação do contrato, será facultado à 
CONTRATANTE e à CONTRATADA propor a substituição do provedor. Tal proposição deverá ser 
acompanhada de estudo de viabilidade que comprove existir no mercado outros provedores que atendam 
às condições deste Termo de Referência, de modo que não haja modificações no objeto da contratação. 
A substituição só poderá ocorrer mediante acordo mútuo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, 
considerando que toda a migração dos sistemas e infraestrutura seja feita pela CONTRATADA sem 
nenhum ônus para a CONTRATANTE. 
 
8.2. DOCUMENTAÇÃO 
 
8.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer documentação completa e atualizada da solução, incluindo 
instruções passo a passo para a realização das operações exigidas neste termo. 
 
8.2.1.1. A documentação deverá ser fornecida obrigatoriamente em meio digital, disponível por 
download durante todo o prazo do contrato; 
 
8.2.2. A documentação fornecida pela CONTRATADA deve ser apresentada em língua portuguesa 
ou, opcionalmente, parte em língua inglesa, desde que justificado e aceito pela CONTRATANTE; 
 
8.2.2.1. A documentação relativa aos procedimentos descritos no item 9 deverá ser obrigatoriamente 
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fornecida em língua portuguesa. 
 
8.2.3. Caso haja documentação disponível do desenvolvedor das ferramentas utilizadas na solução ou do 
provedor de armazenamento em nuvem, essa deverá ser obrigatoriamente fornecida à CONTRATADA, 
mesmo que não se encontre em língua portuguesa. 
 
8.3. TREINAMENTO 
 
8.3.1. A CONTRATADA deverá realizar treinamento para até 10 (dez) participantes, sendo estes 
servidores técnicos da CONTRATANTE, visando capacitá-los no gerenciamento e no uso da 
ferramenta de backup na nuvem. 
 
8.3.2. A CONTRATADA deverá apresentar a ementa completa do curso, carga horária e conteúdo 
programático.  
 
8.3.3. Os treinamentos deverão cobrir todo conteúdo teórico e prático inerente à solução fornecida, 
incluindo tópicos de conceituação, planejamento, arquitetura, instalação, configuração e utilização dos 
recursos de computação em nuvem ofertados.  
 
8.3.4. Ao final do treinamento, os treinandos devem estar aptos a utilizar os recursos, efetuando 
operação e configuração básica das funcionalidades do backup; 
 
8.3.5. Os treinamentos serão ministrados nas dependências da CONTRATANTE ,  em data e horário 
por ela definido. 
 
8.3.6. O treinamento deverá ser dividido em etapas. O treinamento não poderá ser meramente 
expositivo. Deve contemplar também o uso prático da solução. 
 
8.3.6.1. Deverão ser criados planos de backup e realizados testes de recuperação no ambiente da 
solução contratada. 
 
8.3.7. O treinamento fornecido pela CONTRATADA deve ser apresentado em língua portuguesa e 
todo o material didático deve ser disponibilizado em formato digital e/ou impresso para todos os 
participantes com o conteúdo abordado durante o treinamento em língua portuguesa ou, 
opcionalmente, em língua inglesa, desde que justificado e aceito pela CONTRATANTE; 
 
8.3.8. A CONTRATADA deverá emitir, ao final do treinamento, o certificado de conclusão para cada 
participante, no qual deverá  constar a identificação do treinando, o período de realização, o conteúdo e a 
carga horária do treinamento; 
 
8.3.9. O instrutor responsável pela execução do treinamento deverá possuir experiência comprovada 
como instrutor da solução e pleno conhecimento da solução alvo do treinamento. A comprovação da 
capacitação do instrutor dar-se-á com base na apresentação de certificados dos treinamentos ou 
declaração de outro cliente comprovando já ter ministrado o treinamento de forma satisfatório; 
 
8.3.10. Toda despesa decorrente do treinamento (instrutores, confecção dos originais do material 
didático, deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores, certificados para os profissionais 
treinados, e outras), será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
 
8.3.11. Caso a qualidade do treinamento em alguma turma seja considerada insatisfatória pelo 
representante do  setor demandante, a CONTRATANTE poderá exigir que o mesmo seja refeito, sem 
ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de até 10 dias úteis. 
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8.4. NÍVEIS DE ACORDO DE SERVIÇO PARA SUPORTE 
 
8.4.1. A CONTRATADA deverá f o r n e c e r  suporte técnico em regime 365x24x7 (365 dias no ano, 24 
horas por dia, 7 dias na semana). O suporte deverá permitir a comunicação por meio de e-mail. No 
momento do aceite de cada ordem de serviço, a CONTRATADA deverá comprovar estar em operação o 
suporte técnico descrito neste item. 
 
8.4.2. Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados pela CONTRATADA sem qualquer ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 
 
8.4.3. Os chamados de suporte técnico serão classificados por severidade, de acordo com o impacto no 
ambiente computacional da CONTRATANTE. Os possíveis níveis de severidade são: 
 
8.4.3.1. Prioridade muito alta – Erro na recuperação de máquina ou de arquivo em máquina que sofreu 
falha catastrófica e o RTO previsto no item 7.1.1.17 está descumprido ou há motivos para crer que será 
descumprido. 
8.4.3.2. Prioridade alta - Erro no backup de máquina que descumpre o RPO previsto no item 7.1.3.4 
ou há motivos para crer que esse será descumprido. 
8.4.3.3. Prioridade média – Problemas de desempenho nos sistemas ou sobrecarga 
injustificável na rede após instalação da ferramenta; 
8.4.3.4. Prioridade baixa - Dúvidas, problemas na utilização, esclarecimentos da documentação, 
sugestões, solicitações de desenvolvimento de novas características ou melhorias. Impacto mínimo aos 
usuários; 
 
8.4.4. Para fins de verificação do atendimento, os chamados serão agrupados por nível de severidade e 
seus prazos de atendimento serão contabilizados mensalmente, conforme Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Prazo para atendimento dos serviços de suporte técnico 
 

Descrição do Nível de Serviço Tempo máximo para início do 
atendimento 

Prazo máximo 
para solução 

 (em horas corridas) 

Prioridade muito alta 3 horas 12 

Prioridade alta 6 horas 24 

Prioridade média 12 horas 48 

Prioridade baixa 24 horas 72 

 
8.4.5. A CONTRATADA não será responsabilizada pelo prazo máximo estabelecido na Tabela 1, 
quando o chamado for originado por falha, interrupção ou qualquer outra ocorrência nos serviços de 
telecomunicações ou energia elétrica que atendem à infraestrutura interna da CONTRATANTE; 
infraestrutura e capacidade de ambiente de tecnologia da CONTRATANTE, não se caracterizando, 
nesses casos, a indisponibilidade dos serviços ou inadimplemento da CONTRATADA. 
 
8.4.6. Toda e qualquer intervenção no ambiente produtivo resultante de serviços de suporte técnico deve 
ser executada somente mediante prévia autorização da CONTRATANTE, a partir de informações claras 
dos procedimentos que serão adotados/executados pela CONTRATADA. 
 
8.4.7. No final do atendimento e resolução da ocorrência, o técnico da CONTRATADA realizará, em 
conjunto com representantes da CONTRATANTE, testes para verificação dos resultados obtidos, 
certificando-se do restabelecimento à normalidade e/ou resolução do problema. 
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8.4.8. Ao término dos testes e do atendimento (fechamento do chamado), a CONTRATADA deverá 
registrar, detalhadamente, por e-mail, as causas do problema e a resolução adotada. 
 
8.4.9. Nos casos em que o atendimento não se mostrar satisfatório, a CONTRATANTE fará reabertura 
do chamado, mantendo-se as condições e prazos do primeiro chamado. 
 
8.5. TERMOS DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO EM NUVEM 
 
8.5.1. A CONTRATADA deve basear seus serviços em tecnologias abertas e padronizadas para a 
internet, tais como HTTP, XML, JSON, etc. Sempre que possível, a contratada deve utilizar serviços, 
protocolos e ferramentas open source.  
 
8.5.2. Os serviços deverão possibilitar que as informações e dados da CONTRATANTE  estejam 
disponíveis para transferência de localização em três dias úteis e sem custo adicional. 
 
8.5.3. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias antes do encerramento do contrato para entregar à 
CONTRATANTE  todas as imagens de servidores virtuais, todos os dados e  informações da 
CONTRATANTE  que estejam armazenados ou hospedados no ambiente provido pela 
CONTRATADA. 
 
8.5.4. A CONTRATADA deverá certificar que todas as imagens de servidores virtuais, dados e 
informações da CONTRATANTE hospedados no ambiente provido pela CONTRATADA serão 
destruídos, sem possibilidade de recuperação, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do contrato, 
mediante autorização expressa da CONTRATANTE. 
 
8.5.5. A propriedade dos dados e informações gerados pela CONTRATANTE no ambiente provido pela 
CONTRATADA, a qualquer momento, durante a vigência, término ou expiração do contrato, será 
exclusivamente da CONTRATANTE. 
 
8.5.6. Durante o período de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá garantir que toda a 
documentação requerida pela CONTRATANTE para facilitar a migração para outro provedor ou 
ambiente (incluindo documentação de configuração) será mantida atualizada e será entregue à 
CONTRATANTE durante o processo de migração para outro provedor ou ambiente. 
 
8.5.6. Toda informação confidencial gerada e/ou manipulada em razão desta contratação, seja ela 
armazenada em meio físico, magnético ou eletrônico, deverá ser devolvida, mediante formalização entre 
as partes, ao término ou rompimento do contrato, ou por solicitação da CONTRATANTE. 
 
9. FORMA DE  DEMONSTRAÇÃO E ACEITE 
 
9.1. Para fins de Prova de Conceito  a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SSTI) da Secretaria 
de Planejamento e Gestão (SEPLAG-JF) solicitará à ofertante do menor preço que apresente 
documentação que comprove sua capacidade de executar os serviços descritos nesta Seção para 
verificar se atendem aos requisitos deste Termo de Referência. Essa documentação será doravante nesse 
termo denominada “guia de aceite” 
 
9.1.1. O guia de aceite deverá ser um documento conciso, contendo referências à documentação exigida 
no item 8.2, apontando os trechos da documentação que satisfazem cada item desta Seção. 
 
9.2. No prazo máximo de até sete dias úteis a partir da notificação do setor responsável pela análise 
técnica, a licitante deverá configurar ambientes de serviços de computação em nuvem no provedor 
integrante da sua solução, envolvendo os serviços listados no item 7.1. 
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9.3. A partir do primeiro dia útil após o prazo estabelecido no item 9.2, serão executados os serviços 
descritos no item 9.7. 
 
9.3.1. O plano de demonstração de serviços descrito no item 9.7 deverá ser executado em no máximo 10 
dias úteis, salvo prorrogação estipulada pela CONTRATANTE para descontar dias em que os servidores 
municipais não puderem realizar os testes por motivos externos a esse plano. 
 
9.4. Quaisquer danos aos sistemas, dados e continuidade dos negócios da Prefeitura de Juiz de Fora 
decorrentes da prova de conceito aqui descritas são de total responsabilidade da CONTRATADA, que 
deverá arcar com todos os ônus e ressarcimentos que porventura advirem de tais testes. 
 
9.5. A CONTRATADA poderá fornecer suporte durante a execução dos testes descritos no plano de 
demonstração de serviços a seguir (9.7) nos seguintes termos:  
9.5.1. Orientando os servidores municipais responsáveis pelos testes;  
9.5.2. Realizando a instalação e implantação das ferramentas necessárias 
9.5.3. Alterando e complementando o guia de aceite. 
 
9.6. Ainda que sejam realizadas alterações e complementações no guia de aceite, conforme permite o 
item 9.5.3, só será realizado o aceite quando o guia de aceite apresentar corretamente as informações 
exigidas no item 9. 
 
9.7. PLANO DE DEMONSTRAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
9.7.1. Configurar acesso à solução de backup, verificando sua disponibilidade pela rede e espaço de 
armazenamento disponível, que deve estar de acordo com os itens 7.1.2.1 e 7.1.2.3.1. 
 
9.7.2. Testar as funções de backup, conforme item 7.1.3. 
 
9.7.2.1. Esse teste deverá ser realizado para uma máquina virtual à escolha da CONTRATANTE. 
 
9.7.2.2. Os resultados devem ser tais que mantendo a mesma velocidade média seja possível cumprir os 
tempos descritos nos itens 7.1.3.2 (backup inicial) e 7.1.3.3 (atualização diária) para toda a volumetria 
contratada, segundo o item 7.1.2.1. 
 
9.7.2.3. Para cumprir tal teste será necessário realizar um backup inicial e uma operação de atualização 
posterior com pelo menos um dia útil entre as execuções. 
 
9.7.3. Testar as funções de restauração das cópias realizadas no item 9.7.2, conforme item 7.1.4. 
 
9.7.3.1. É facultada à CONTRATANTE a possibilidade de realizar o backup de uma máquina adicional, 
à sua escolha, com os prazos adicionais necessários de backup inicial e backup incremental para realizar 
os testes de restauração aqui descritos; 
 
9.7.3.2. Realizar a restauração de arquivos individuais a partir da cópia de backup para uma estação de 
trabalho e para uma das máquinas protegidas, conforme item 7.1.4.1; 
 
9.7.3.3. Realizar a restauração da máquina armazenada no backup para uma nova máquina na 
infraestrutura VMware local, conforme item7.1.4.2, e realizar testes na máquina restaurada que 
comprovem o sucesso da operação. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da Prefeitura de Juiz de Fora, além de outras previstas neste termo: 
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10.1. Receber o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus 
anexos. 
 
10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo. 
 
10.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto contratado fornecido, para que seja reparado ou corrigido. 
 
10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações, em conformidade com o disposto na 
Instrução Normativa nº 37, de 11 de julho de 2014, que aprova o manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos a ser utilizado pela Administração Direta, Autarquias e Fundações. 
 
10.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos. 
 
10.6. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do certame, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus servidores, prepostos ou subordinado 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;  
 
11.2. Fornecer suporte do fabricante que cubra reparo, correção e substituição, no total ou em parte, 
quanto ao objeto do termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  
 
11.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente à Prefeitura de Juiz de Fora 
ou a terceiros; 
 
11.4. Disponibilizar, quando necessário, suporte remoto do Fabricante. 
 
11.5. Assumir exclusiva e total responsabilidade pelo vínculo empregatício do pessoal a ser utilizado na 
execução dos serviços de instalação, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 
fiscais, na forma da legislação respectiva;  
 
11.6. Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas neste Termo de Referência; 
 
11.7. Manter capacidade de entrega para atender às demandas estimadas neste Termo de Referência; 
 
11.8. Cumprir fielmente os níveis mínimos de serviço estabelecidos neste Termo de Referência, 
contratualmente, ou decorrentes de legislação aplicável; 
 
11.9. Assegurar à CONTRATANTE os recursos técnicos e tecnológicos necessários para transição e 
portabilidade dos serviços em caso de distrato, descumprimento, interrupção ou encerramento de 
vigência contratual; 
 
11.10. Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações 
custodiados em decorrência dos serviços prestados; 
 
11.11. Entregar todos os serviços, bem como catálogos e manuais, que comprovem o atendimento das 
especificações técnicas; 
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11.12. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do Contrato, 
relacionados com as características e funcionamento dos serviços; 
 
11.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contrato e do Gestor do 
Contrato inerentes à execução do objeto contratual; 
 
11.14. Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos; 
 
11.15. Reparar quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual; 
 
11.16. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela 
CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar materiais e serviços empregados 
que não atendam aos termos contratuais; 
 
11.17. Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na Ordem de 
Serviço, sem ônus para a CONTRATANTE; 
 
11.18. Garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados de backup da 
CONTRATADA durante toda a duração do contrato. 
 
12. HABILITAÇÃO 
 
12.1. A licitante que tiver o melhor lance, durante fase de habilitação enquanto requisito de 
classificação, para fins de demonstração da conformidade do serviço apresentado pela licitante em 
relação às especificações técnicas previstas no Termo de Referência, deverá também informar o provedor 
de serviços em nuvem que comporá a solução e apresentar declaração emitida pelo provedor, 
assegurando ser capaz de prover os serviços objetos desta contratação a partir de infraestrutura de Data 
Center localizada no Brasil. 
 
12.2. A LICITANTE deve apresentar no mínimo 1 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já forneceu 
satisfatoriamente os serviços de implantação, administração e operação de serviços de backup em 
nuvem. 
 
12.3. Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, 
obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados e o nome e cargo do declarante. 
 
12.4. Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a CONTRATANTE poderá realizar 
diligências ou requerer os comprovantes fiscais da execução do objeto. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1. Os casos de inexecução do objeto deste Termo de Referência, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento, sujeitará o contratado às penalidades previstas no Art. 
87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
 
a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratado através da Autorização de Compra/Nota 
de Empenho ou outro documento hábil utilizado na avença, por dia de atraso injustificado na execução 
do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
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c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para a contratação, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da autoridade competente, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de visitas ao processo. 
 
13.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que 
deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento 
e demais providências. 
 
13.3. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 
 
13.4. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
 
13.5. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste item, caberá recurso 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
 
13.6. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” deste item , caberá pedido de reconsideração no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
13.7. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
13.8. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da 
Lei 8.666/93. 
 
13.9. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

  
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;  
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município;  
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato;  
e) mais de 2 (duas) advertências  
 

13.10. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
13.11. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilícitas será de 
competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 
 
14. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
14.1. De acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (2014) da Secretaria da Fazenda 
do Município de Juiz de Fora, o responsável pela gestão dos contratos será indicado pelo titular do 
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Órgão ou Entidade, sendo o responsável pela elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência. 
 
14.2. Após a homologação da licitação e no momento da assinatura do contrato deverá ocorrer a 
nomeação do Gestor do contrato por meio de Portaria, cuja cópia deverá ser anexada ao processo 
relativo à contratação. 
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ANEXO I.A - DEFINIÇÕES 
 
Computação em nuvem: é um modelo para permitir que o provisionamento de recursos e serviços 
possam ser realizados de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, com acesso 
através de rede a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis (ex: redes, 
servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e 
disponibilizados com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de 
serviços. 
 
Nuvem pública: Infraestrutura de computação em nuvem pertencente a um provedor de serviços em 
nuvem e gerenciada por ele. Os recursos computacionais são baseados em virtualização, agrupados e 
compartilhados entre clientes, e acessados via Internet ou uma conexão de rede dedicada. O uso dos 
recursos é monitorado e pago conforme o uso. 
 
Nuvem Privada: A infraestrutura de nuvem privada está alocada para uso exclusivo de um único 
cliente. Sua utilização, gerenciamento e operação podem ser feitos pelo cliente, em suas dependências 
ou nas do provedor. Além disso, a nuvem privada tem sua flexibilidade reduzida;  
 
Máquina virtual (VM): Ambiente computacional implementado em uma máquina física, a partir de 
tecnologias de virtualização. Este ambiente possui, minimamente, seu próprio processador, memória 
RAM e interface de rede, podendo a ele serem agregados outros componentes como, por exemplo, 
volumes de armazenamento (storage).  
 
Backup: cópias feitas de um arquivo ou de um documento que deverão ser guardadas em outro sistema 
de armazenamento, sob condições especiais para a preservação de sua integridade no que diz respeito 
tanto à forma quanto ao conteúdo;  
 
Recovery Point Objective (RPO): Tempo máximo para o qual dados podem ser perdidos em uma 
máquina virtual protegida no caso de um incidente grave. Na aplicação prática da solução buscada, 
tempo máximo entre um estado de uma VM protegida e qualquer outro estado da máquina durante sua 
execução sem um backup entre esses dois pontos. 
 
Recovery Time Objective (RTO): Tempo máximo entre um incidente e a restauração completa para um 
estado anterior a este. Na aplicação prática da solução buscada, será considerado como RTO apenas o 
tempo máximo entre o início da ação de restauração de uma máquina protegida, por meio de comando 
manual ou evento automatizado e a finalização do processo de restauração, estando já a máquina ou 
arquivo restaurado perfeitamente em regime de produção. 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 292/2019 - SEPLAG 
 

ANEXO  II -  MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ................................................ E A 
__________________________________. 
 
      .............................................., neste ato representado por seu ......................................, Sr. 
....................................................., com interveniência do (a) Secretário (a) de 
...................................................,  Sr. ................................................., doravante denominado 
MUNICÍPIO e a _____________________________ __________________ estabelecida à rua 
____________________________________ n. º ____, CNPJ nº ........................................, pelo seu 
representante infra-assinado Sr. ........................................., CPF nº ............................................, RG nº 
..............................................,  doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 
Pregão Eletrônico nº  292/2019, conforme consta do processo administrativo próprio nº 04323/2019, 
firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02,  a  Lei Municipal nº 
10.214/2002, do Decreto Municipal nº 7.485/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e as condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1.  É objeto deste instrumento a prestação de Serviços de Computação em Nuvem, na modalidade 
de nuvem pública, incluindo serviços de backup online, armazenamento e monitoramento de 
dados via sistema em nuvem, serviços técnicos especializados, suporte técnico e treinamento, 
conforme  especificações constantes do Anexo  do edital do Pregão Eletrônico nº 292/2019, o qual 
integra este termo independente de transcrição por ser de conhecimento das partes. 
 
1.1.1. A CONTRATADA deverá prover, conforme as definições e especificações do contrato, o backup 
das máquinas virtuais e seus dados em ambiente seguro de nuvem pública, fora das dependências do 
Data Center da Prefeitura de Juiz de Fora, garantindo a integridade e a disponibilidade desses dados 
com os menores tempos de RPO e RTO possíveis e permitindo a recuperação tanto dos dados e arquivos 
quanto dos sistemas como um todo de forma simplificada e segura. 
 
1.2. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, Termo de Referência e a 
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Licitatório nº 
04323/2019 – Pregão Eletrônico  nº 292/2019.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO  PAGAMENTO 
 
2.1.  O presente contrato tem o valor global de R$ ............... (....................) e valor mensal para 
prestação dos serviços continuados de R$ .................... (.......................)  conforme lance vencedor 
registrado em Ata de Realização do Pregão e proposta apresentada pela contratada, que integram o 
presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, sendo os valores unitários os seguintes:  
 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 

Implantação  

Treinamento  

Licença de Uso ( R$ ...... mensal x 12 meses)  

 
2.1.1. Os SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA serão prestados e pagos uma única vez, 
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durante a vigência do primeiro ano contratual. 
 
2.1.2. Para prestação do serviço instantâneo de implantação será pago o valor de R$ ........ 
(........................), cujo pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data do 
aceite. 

 
2.1.3. Para prestação do serviço instantâneo de treinamento será pago o valor de R$ .......... 
(...................), cujo pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
conclusão. 

 
2.1.4. O prazo para conclusão dos SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO INSTANTÂNEA será de até 30 dias. 
 
2.1.5. Os SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA serão prestados a partir do término da fase de 
implantação e pagos mensalmente, durante a vigência do contrato e suas possíveis renovações. 
 
2.2. Cada pagamento somente ocorrerá após 30 (trinta) dias do aceite da nota fiscal encaminhada à 
contratante. 
 

2.3. Caso a CONTRATADA finalize a implantação antes do prazo de 30 (trinta) dias, o valor da 
primeira parcela dos serviços de prestação continuada será calculado proporcionalmente aos dias 
restantes para completar o primeiro mês. 
 
2.3.1.  Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, 
creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada pelo 
mesmo, em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
2.3.2. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito na seguinte conta bancária da 
CONTRATADA: 
 
Banco:    ______________________________ 
Agência: ______________________________ 
Conta:     ______________________________  
 
2.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso 
da nota fiscal eletrônica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a 
chave de acesso descrita no DANFE. 
 
2.4.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item  2.4. ou estando o objeto em 
desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Unidade Requisitante 
autorizada a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as 
alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades 
previstas. 
 
2.4.2.  A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes 
sejam devidas pelo fornecedor, por força da contratação. 
 
2.4.3. Quando ocorrer a situação prevista no item 2.4.2, não correrá juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 
 
2.4.4. Os  documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 
devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal 
eletrônica/fatura. 
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2.5.  As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
2.5.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do 
FGTS, CND do INSS. 
 
2.6.  Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
2.7. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório, salvo disposições contidas na IN nº  024/2010 da SRCI/SSCI. 
 
2.8. No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, 
agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM. 
 
2.9. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
2.10. O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, Lei nº 
10.354, de 17.12.2002, e da Lei 10.630 de 30.12.03, caso não haja comprovação do recolhimento junto 
ao Município sede da contratada.  
 
2.11.  Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da 
dotação nº ..............................................................................................… 
 
2.12. TRIBUTAÇÃO 
 
2.12.1. Com relação ao recolhimento de tributos na fonte sobre a prestação dos serviços o Departamento 
de Execução Instrumental,  informa: 
 
Com relação ao recolhimento de tributos na fonte sobre a prestação de serviço de treinamento incidem 
os seguintes tributos: 
Serviço passivo de retenção de IRRF; 
Serviço não passivo de retenção de INSS; 
Serviço não passivo de retenção de ISSQN. 
 
2.12.2. Os demais itens especificados não são passíveis de retenção de impostos na fonte, pela Prefeitura 
de Juiz de Fora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO,   DOS PRAZOS  
 
3.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do 
Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
3.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela autoridade gestora 
da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
3.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo 
adjudicatário. 
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3.4.  O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser 
prorrogado, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta continue se 
mostrando a mais vantajosa para a Administração, satisfeitos os demais requisitos das normas 
pertinentes. 
 
3.4.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à prestação dos serviços, a 
contar da data de recebimento da Ordem de Serviço - OS expedida pela SEPLAG, a serem executados 
durante a vigência do contrato. 
 
3.4.2. Após o primeiro ano contratual, caso haja renovação por meio de termo aditivo, a 
CONTRATADA fará jus a remuneração durante os 12 (doze) meses contratuais seguintes, inexistindo a 
remuneração relativa a implantação e treinamento. 
 
3.5. Do reajuste do contrato:  
 
3.5.1. O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o interregno mínimo de 
01(um) ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 8.542, de 09 de maio de 2005. 
 
3.5.2. Para o reajuste do contrato será adotado como indicador o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme disposto 
no Decreto Municipal nº 8.542, de 9 de maio de 2005. 
 
3.5.3. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas a restabelecer 
a equação econômico-financeira do contrato, na forma do inc. II, da alínea “d”, do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
3.5.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da demonstração analítica 
de seu impacto nos custos do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
4.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da Prefeitura de Juiz de Fora, além de outras previstas neste contrato: 
 
4.1.1. Receber o objeto do contrato no prazo e condições estabelecidas no Edital, Contrato e seus 
anexos. 
 
4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo 
 
4.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto contratado fornecido, para que seja reparado ou corrigido. 
 
4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações, em conformidade com o disposto na 
Instrução Normativa nº 37, de 11 de julho de 2014, que aprova o manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos a ser utilizado pela Administração Direta, Autarquias e Fundações. 
 
4.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital, Contrato e seus anexos. 
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4.1.6. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do certame, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus servidores, prepostos ou 
subordinado. 
 
4.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.2.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;  
 
4.2.2. Fornecer suporte do fabricante que cubra reparo, correção e substituição, no total ou em parte, 
quanto ao objeto do termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  
 
4.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente à Prefeitura de Juiz de 
Fora ou a terceiros; 
 
4.2.4. Disponibilizar, quando necessário, suporte remoto do Fabricante. 
 
4.2.5. Assumir exclusiva e total responsabilidade pelo vínculo empregatício do pessoal a ser utilizado na execução 
dos serviços de instalação, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais, na forma da 
legislação respectiva;  
 
4.2.6. Fornecer os serviços conforme especificações técnicas definidas neste Contrato; 
 
4.2.7. Manter capacidade de entrega para atender às demandas estimadas neste Contrato; 
 
4.2.8. Cumprir fielmente os níveis mínimos de serviço estabelecidos neste Contrato, contratualmente, ou 
decorrentes de legislação aplicável; 
 
4.2.9. Assegurar à CONTRATANTE os recursos técnicos e tecnológicos necessários para transição e portabilidade 
dos serviços em caso de distrato, descumprimento, interrupção ou encerramento de vigência contratual; 
 
4.2.10. Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações 
custodiados em decorrência dos serviços prestados; 
 
4.2.11. Entregar todos os serviços, bem como catálogos e manuais, que comprovem o atendimento das 
especificações técnicas; 
 
4.2.12. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Gestor do Contrato, relacionados 
com as características e funcionamento dos serviços; 
 
4.2.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contrato e do Gestor do Contrato 
inerentes à execução do objeto contratual; 
 
4.2.14. Prestar suporte técnico dos serviços, na forma e nos prazos estabelecidos; 
 
4.2.15. Reparar quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual; 
 
4.2.16. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE, cujo 
representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a 
medida necessária, e recusar materiais e serviços empregados que não atendam aos termos contratuais; 
 
4.2.17. Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na Ordem de Serviço, sem 
ônus para a CONTRATANTE; 
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4.2.18. Garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados de backup da 
CONTRATADA durante toda a duração do contrato; 
 

CLÁUSULA QUINTA -  DA FORMA DE DEMONSTRAÇÃO E ACEITE 
 
5.1. Para fins de Prova de Conceito, a  Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SSTI) da Secretaria 
de Planejamento e Gestão (SEPLAG-JF) solicitará à ofertante do menor preço que apresente 
documentação que comprove sua capacidade de executar os serviços descritos nesta Seção para 
verificar se atendem aos requisitos do contrato. Essa documentação será doravante nesse termo 
denominada “guia de aceite” 
 
5.1.1. O guia de aceite deverá ser um documento conciso, contendo referências à documentação exigida 
no item 8.2 - Documentação do Termo de Referência -Anexo I, apontando os trechos da documentação 
que satisfazem cada item deste item. 
 
5.2. No prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis a partir da notificação do setor responsável pela análise 
técnica, a licitante deverá configurar ambientes de serviços de computação em nuvem no provedor 
integrante da sua solução, envolvendo os serviços listados no item 7.1- Solução de Backup em Nuvem 
do Termo de Referência - Anexo I.  
 
5.3. A partir do primeiro dia útil após o prazo estabelecido no item 5.2, serão executados os serviços 
descritos no item 5.7. 
 
5.3.1. O plano de demonstração de serviços descrito no item 5.7  deverá ser executado em no máximo 
10 (dez) dias úteis, salvo prorrogação estipulada pela CONTRATANTE para descontar dias em que os 
servidores municipais não puderem realizar os testes por motivos externos a esse plano. 
 

5.4. Quaisquer danos aos sistemas, dados e continuidade dos negócios da Prefeitura de Juiz de Fora 
decorrentes da prova de conceito aqui descritas são de total responsabilidade da CONTRATADA, que 
deverá arcar com todos os ônus e ressarcimentos que porventura advirem de tais testes. 
 
5.5. A CONTRATADA poderá fornecer suporte durante a execução dos testes descritos no plano de 
demonstração de serviços (5.7) a seguir, nos seguintes termos:  
 
5.5.1. Orientando os servidores municipais responsáveis pelos testes;  
 

5.5.2. Realizando a instalação e implantação das ferramentas necessárias 
 

5.5.3. Alterando e complementando o guia de aceite. 
 

5.6. Ainda que sejam realizadas alterações e complementações no guia de aceite, conforme permite o 
item 5.5.3, só será realizado o aceite quando o guia de aceite apresentar corretamente as informações 
exigidas no item 5.1.1. 
 
5.7. Plano de demonstração de serviços 
 
5.7.1. Configurar acesso à solução de backup, verificando sua disponibilidade pela rede e espaço de 
armazenamento disponível, que deve estar de acordo com os itens 7.1.2.1 e 7.1.2.3.1 do Termo de 
Referência - Anexo I. 
 

5.7.2. Testar as funções de backup, conforme item 7.1.3 Operações de Backup do Termo de Referência - 
Anexo I. 
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5.7.2.1. Esse teste deverá ser realizado para uma máquina virtual à escolha da CONTRATANTE. 
 

5.7.2.2. Os resultados devem ser tais que mantendo a mesma velocidade média seja possível cumprir os 
tempos descritos nos itens 7.1.3.2 (backup inicial) e 7.1.3.3 (atualização diária) para toda a volumetria 
contratada, segundo o item 7.1.2.1 - itens do Termo de Referência - Anexo I. 
 

5.7.2.3. Para cumprir tal teste será necessário realizar um backup inicial e uma operação de atualização 
posterior com pelo menos um dia útil entre as execuções. 
 

5.7.3. Testar as funções de restauração das cópias realizadas no item 5.7.2, conforme item 7.1.4 - 
Operações de Restauração do Termo de Referência - Anexo I. 
 

5.7.3.1. É facultada à CONTRATANTE a possibilidade de realizar o backup de uma máquina adicional, 
à sua escolha, com os prazos adicionais necessários de backup inicial e backup incremental para realizar 
os testes de restauração aqui descritos; 
 

5.7.3.2. Realizar a restauração de arquivos individuais a partir da cópia de backup para uma estação de 
trabalho e para uma das máquinas protegidas, conforme item 7.1.4.1 do Termo de Referência - Anexo I; 
 

5.7.3.3. Realizar a restauração da máquina armazenada no backup para uma nova máquina na 
infraestrutura VMware local, conforme item 7.1.4.2 do Termo de Referência - Anexo I, e realizar testes 
na máquina restaurada que comprovem o sucesso da operação. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  
 
6.1- Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no 
Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
 

a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execução do 
mesmo, limitados a  30 (trinta) dias corridos, após o qual será caracterizada a inexecução total; 
c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 
no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da autoridade competente, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 
6.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que 
deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento 
e demais providências. 
 
6.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 
 
6.2.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração.  
 
6.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 6.1, caberá recurso 
no prazo de  5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
 
6.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 6.1, caberá pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
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6.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
 
6.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da 
Lei 8.666/93. 
 
6.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 
 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e 
expresso aviso ao Município; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
e) mais de 2 (duas) advertências 
 
6.7 – A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
6.8 - A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de 
competência da Unidade Requisitante, na pessoa da autoridade competente, gestora da despesa, nos 
termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA -   DA FISCALIZAÇÃO E  ACOMPANHAMENTO  

 
7.1.  Observado o disposto no artigo 67 da lei federal 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização,  o 
recebimento e a conferência do objeto será realizada pela Unidade Requisitante ou no caso de 
substituição, pelo que for indicado pelo gestor da Unidade Requisitante.  
 
7.2. A Unidade Requisitante   atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento do produto 
nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos ao 
fornecedor. 
 
7.2.1. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento, somente se efetivará com a atestação 
referida no item anterior. 
 
7.3. De acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (2014) da Secretaria da Fazenda do 
Município de Juiz de Fora, o responsável pela gestão dos contratos será indicado pelo titular do Órgão 
ou Entidade, sendo o responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
 
7.4. Após a homologação da licitação e no momento da assinatura do contrato deverá ocorrer a 
nomeação do Gestor do contrato por meio de Portaria, cuja cópia deverá ser anexada ao processo 
relativo à contratação. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA CESSÃO 
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8.1 - A CONTRATADA somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do  contrato, mediante  prévia e 
expressa autorização da autoridade gestora da despesa e desde que o cessionário preencha os requisitos 
de habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame. 
 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 
9.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 
Comarca de Juiz de Fora, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as testemunhas 
abaixo em duas vias de igual teor; 
 

Prefeitura de Juiz de Fora, ___ de ____________ de 2019 
 

Prefeito 
Secretário(a) 
Contratada 

 
 
Testemunha 1     Testemunha 2 
 
Ass.:______________________________ Ass.:_____________________________ 
       
Nome:_____________________________ Nome:____________________________ 
 
C.I.:_______________________________ C.I.:______________________________ 
 
C.P.F.:_____________________________ C.P.F.:____________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº  292/2019 - SEPLAG 
 

ANEXO III  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 

 
 A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................................................., portador do Documento de Identidade nº 
....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, 
que cumpre os requisitos legais para qualificação como .......................................................... (incluir a 
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer 
dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 a 49 da citada lei. 
 
 
(       ) •  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, 
do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO ELETRÔNICO  nº  292/2019 - SEPLAG 

 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 
sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)  ….............................., portador da Carteira de Identidade nº 
….........................  e do CPF nº …................,  declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os 
requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico n° 292/2019,  assim 
como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus 
anexos. 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO ELETRÔNICO  nº  292/2019 - SEPLAG 
 
 

ANEXO V  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
…....................................................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................................................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
..................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO  ELETRÔNICO   nº  292/2019 - SEPLAG 
 
 

ANEXO VI  - DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por 
intermédio do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº 
….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de 
quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da 
proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
 
 
 


