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Torna-se público que a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação, sediada na Avenida Presidente Antônio Carlos,
6.627, Reitoria, 8º andar, Pampulha, Belo Horizonte – MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o critério de julgamento
(menor preço) por item, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da
Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Norma�va SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das Instruções Norma�vas
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Norma�va SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

 

Data da sessão: 01/02/2022

Horário: 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

 

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de solução para virtualização de aplicações pela DTI (Diretoria de
Tecnologia da Informação) da Universidade Federal de Minas Gerais, que consiste na aquisição dos componentes de so�ware, na modalidade perpétua, sistema
operacional para suportar a solução, bem como os serviços de instalação, de repasse de conhecimento e serviços técnicos especializados, conforme condições,
quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a par�cipação em quantos itens forem de seu
interesse.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.

 

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na
classificação abaixo:

Nome/Cód. UG: Diretoria de Tecnologia da Informação

Gestão: 15229 

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 169687

Elemento de Despesa: 449040-05

PI: M20RKG6058J

 

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer�ficado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade



promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema

4.2 Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra�va ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6 en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8 ins�tuições sem fins lucra�vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma�va/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1 É admissível a par�cipação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta
licitação se insiram entre as a�vidades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017-
TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec�vos atos cons�tu�vos.

4.2.9 sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo
de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU..

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

b) autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203,
de 04 de junho de 2010);

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada
que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5 Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.2 nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va.

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.5.4 que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7 que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º
e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.5.9 que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.

4.5.9.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de
2010.

4.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a
etapa de envio desse documento.

5.2 O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006.



5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 valor unitário e total do item;

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência

6.2 Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do ar�go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quan�ta�vo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompa�vel com o regime tributário a que se
submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução contratual;

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efe�vos recolhimentos da empresa nos úl�mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão re�dos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas con�das, em conformidade com o que dispõe o Termo de
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quan�dades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs�tuição.

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações
públicas;

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lances ofertado
nos úl�mos dois minutos do período de duração da sessão pública.



7.11 A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa�camente.

7.13 Encerrada a fase compe��va sem que haja prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente,
admi�r o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do
licitante.

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempos superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos par�cipantes no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20 Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a
verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1 prestados por empresas brasileiras;

7.26.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27 Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prevista deste Edital.

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.30 Será assegurado o direito de preferência previsto no seu ar�go 3º, conforme procedimento estabelecido nos ar�gos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

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

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade de preço
em relação ao máximo es�pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do
Decreto nº 10.024/2019.

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo
licitante em relação à sua proposta final.

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, contado da
solicitação do Pregoeiro, com os respec�vos valores adequados ao lance vencedor e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza mo�vo suficiente para a desclassificação
da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

8.5.1 não es�ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU – Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada
inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.



8.5.1.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter norma�vo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções cole�vas de trabalho vigentes.

8.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta
não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

8.8.1 Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

8.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

8.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle�r com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.11 O Pregoeiro analisará a compa�bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles pra�cados no mercado
em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.12 Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.12.1 O ajuste de que trata este disposi�vo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

8.12.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando não cabível esse regime.

8.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do
serviço ou da área especializada no objeto.

8.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

8.15 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua con�nuidade.

8.16 Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.

 

9 DA HABILITAÇÃO

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos - CADICON, man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Jurídica do TCU (h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

9.1.2.1.1 A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,
o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital .



9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi�dos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números de documentos per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7 Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.

 

9.8 Habilitação jurídica:

9.8.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

9.8.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par�cipante
sucursal, filial ou agência;

9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;

9.8.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

 

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de
nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel
com o objeto contratual;

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

 

9.10 Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1 cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

 

9.11 Qualificação Técnica:

9.11.1 Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o
item per�nente, mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes caracterís�cas
mínimas:

9.11.1.1.1 Atestado de capacidade técnica comprovando que a licitante prestou serviços de guarda, proteção, recuperação e gestão de
informação, devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante, ou qualquer outra forma de que a CONTRATANTE possa
valer-se para manter contato com a empresa declarante, conforme item 7.2.1.6.1 do Termo de Referência.

9.11.1.1.2 A exigência do atestado de capacidade técnica refere-se somente ao item 1.

9.11.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente;

9.11.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

9.11.4 Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do
item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

 

9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do úl�mo exercício.



9.13 A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va equiparada, e uma vez constatada a
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de jus�fica�va.

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a con�nuidade da mesma.

9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumula�vamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que es�ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1 Não havendo a comprovação cumula�va dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re�rada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços ou proposta, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o instrumento
convocatório.

10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos.

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali con�das ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

11 DOS RECURSOS

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou
não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3 Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re�rar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.



12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.

 

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emi�do instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1 A convocação para a assinatura do Termo de Contrato será por meio eletrônico (email), para que seja realizado o cadastro no SEI e para a assinatura
digital no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1 referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

15.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses para o item 1 e 12 (doze) meses para o item 2, prorrogável conforme previsão no instrumento
contratual ou no termo de referência.

15.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito
do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a
vigência do contrato.

15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação,
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

 

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

 

19 DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1  Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3 apresentar documentação falsa;

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6 não man�ver a proposta;

20.1.7 cometer fraude fiscal;

20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;



20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injus�ficadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao objeto da contratação;

20.4.2 Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

20.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou
Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

20.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

20.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

20.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

20.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13 As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cecom.ufmg.br, ou protocolada, mediante agendamento, no endereço
Diretoria de Tecnologia da Informação, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, Reitoria, 8º andar, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.270-901.

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a administração.

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa�camente
transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.



22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras, e também poderá ser lido e/ou ob�do, mediante agendamento pelo
email compras@cecom.ufmg.br, no endereço Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, Reitoria, 8º andar,
Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.270-901, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos
do processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;

22.12.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

22.12.3 ANEXO III – Declaração para instrução processual;

22.12.4 ANEXO IV – Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo;

22.12.5 ANEXO V – Estudo Técnico Preliminar 6/2021.

 

 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2022
 

Assinatura da autoridade competente

Documento assinado eletronicamente por Dorgival Olavo Guedes Neto, Diretor(a), em 17/01/2022, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1193285 e o código CRC E049A9C8.

 

Referência: Processo nº 23072.226817/2021-09 SEI nº 1193285

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23072.226817/2021-09

 

MODERNIZAÇÃO DO AMBIENTE CLIENTE/SERVIDOR DA DTI/UFMG PARA VIRTUALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES
POWERBUILDER

 

Diretoria de Tecnologia da Informação

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
 

1.1. Pregão para aquisição de solução para Virtualização de Aplicações, pela DTI (Diretoria de Tecnologia de Informação) da Universidade Federal de
Minas Gerais, que consiste na aquisição dos componentes de so�ware, na modalidade perpétua e sistema operacional para suportar a solução, bem como os
serviços de instalação, de repasse de conhecimento e serviços técnicos especializados, conforme requisitos especificados neste documento e em seus Encartes. 
 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC
 

2.1. Descrições das Soluções de TI

2.1.1. A aquisição dessas soluções tem a pretensão de atender as necessidades da DTI (Diretoria de Tecnologia de Informação) da Universidade
Federal de Minas Gerais, para permi�r que usuários acessem dados, sistemas e aplica�vos importantes de sua organização, de forma segura, a par�r de
qualquer disposi�vo conectado à internet.

2.1.2. Esta solução permi�rá a criação de ofertas de aplica�vos, hospedados no Data Center da DTI. Nestas soluções, será possível a instalação das
ferramentas necessárias para o acesso Web, de modo que o usuário não precise realizar nenhuma instalação ou configuração adicional no seu disposi�vo
pessoal.

2.1.3. Nos testes realizados nas provas de conceito das principais soluções de mercado, verificou-se que o acesso as aplicações PowerBuilders, e
conjunto de so�wares homologados pela DTI foi realizada com sucesso, por meio de computadores e notebooks bem como tablets e smartphones u�lizando
os sistemas operacionais Android e IOS.

2.1.4. Desta forma, este Termo de Referência tem como obje�vo a aquisição de soluções de TI para atualização do ambiente de virtualização de
aplicações atual da DTI, baseado em Citrix Presenta�on Server, versão 4.0, para uma nova solução, com suporte e atualização de segurança e o Sistema
Operacional para hospedar a solução. 
 

2.2. Bens e serviços que compõem a solução
 

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT/CATSER
01 Aquisição de solução para virtualização de aplicações, com fornecimento de atualização de versão e suporte técnico oficial por período de 36 meses 27464
02 Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core License, 12 meses de suporte. Part Number: 9EM-00633-BR 27464

 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
 

3.1. Contextualização e Jus�fica�va da Contratação 
 

3.1.1. A DTI (Diretoria de Tecnologia de Informação) é a responsável por prover as soluções de Tecnologia da Informação para a UFMG (Universidade
Federal de Minas Gerais).

3.1.2. Muitos serviços e sistemas providos pela DTI estão baseados em tecnologia cliente/servidor. Esses sistemas, atualmente, são executados em
um ambiente desatualizado, cujos so�wares estão descon�nuados e sem nenhum suporte do fabricante, tornando sua manutenção di�cil e por vezes
onerosa.

3.1.3. Nos úl�mos anos a TIC tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. No governo, a
quase totalidade dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Para manter a disponibilidade e integridade da informação e garan�r a
disponibilidade e con�nuidade dos serviços fornecidos pela DTI à comunidade universitária, faz-se necessária à con�nua atualização e aquisição de licenças
de so�wares.

3.1.4. Ressalta-se que as organizações públicas têm o dever de atuar em estreito relacionamento com as polí�cas definidas pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e orientações dadas pelo Tribunal de Contas da União, os órgãos públicos estão sendo es�mulados a avançar em polí�cas,
normas e ações que promovam a Governança em TI em suas ins�tuições.

3.1.5. Muitos serviços e sistemas providos pela DTI estão baseados em tecnologia cliente/servidor. Esses sistemas, atualmente, são executados em
um ambiente desatualizado, cujos so�wares estão descon�nuados e sem nenhum suporte do fabricante, tornando sua manutenção di�cil e por vezes
onerosa.

3.1.6. A UFMG vem evoluindo nos úl�mos anos todas as suas soluções tecnológicas mais importantes para estar aderente as melhores prá�cas de
governança de TI, alinhado ao PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação.



3.1.7. Portanto, a aquisição de novas soluções de TI, possibilita atualização do ambiente cliente/servidor, atendendo demandas futuras, adicionando
novos recursos de segurança, garan�ndo a disponibilidade e con�nuidade dos serviços, melhorando a experiência dos usuários, possibilitando o incremento
da produ�vidade nas a�vidades da UFMG e, por fim, garan�ndo a con�nuidade de negócio da organização. 
 

3.2. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 
 

3.2.1. Jus�fica�va da solução escolhida (Item 1):

3.2.1.1. De acordo com as solicitações e as necessidades iden�ficadas, faz-se necessário realizar a subs�tuição da solução em uso, já
descon�nuada pela Citrix, por uma solução moderna com suporte e atualização de versões, pois diversos serviços crí�cos são hospedados nesse
ambiente.

3.2.1.2. Foram executadas pesquisas no mercado, consulta a fabricantes/fornecedores, verificação de Atas de Registro de Preços, editais de
outras ins�tuições governamentais, soluções existentes no Portal do So�ware Público Brasileiro ou so�wares livres.

3.2.1.3. Considerando os mo�vos acima e o Estudo Técnico Preliminar da Contratação Num: 06/2021, entendemos que esta contratação é o que
melhor atende às necessidades técnicas e orçamentárias para a Ins�tuição. 
 

3.2.2. Jus�fica�va da solução escolhida (Item 2):

3.2.2.1. As aplicações disponibilizadas operam em ambiente Windows, não sendo possível encontrar soluções alterna�vas que atendam todos os
requisitos necessários para o seu bom funcionamento.

3.2.2.2. Diante da análise de mercado e da análise de custos, alinhando-se aos obje�vos de negócio e ao perfil de demanda, a solução mais
adequada quan�ta�vamente e qualita�vamente é a opção pelo Windows Server Standard. Essa escolha se deve, exclusivamente, pela economicidade
advinda do item sem interferência no obje�vo final de u�lização do so�ware.

3.2.2.3. Considerando os mo�vos acima e o Estudo Técnico Preliminar da Contratação Num: 06/2021, entendemos que esta contratação é o que
melhor atende às necessidades técnicas e orçamentárias para a Ins�tuição. 

 

3.3. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins�tucionais

3.3.1. A contratação pretendida está em consonância com o PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação, na medida em que visa, dentro de
um contexto de expansão da Universidade, alinhar o desenvolvimento de soluções de TIC com as necessidades e os obje�vos estratégicos das áreas de
negócio e com os “Obje�vos estratégicos do PDTIC da UFMG 2021 – 2024” em prover, ampliar e modernizar a infraestrutura de TIC adequada às necessidades
e obje�vos ins�tucionais.

3.3.2. A contratação pretendida está em consonância com o “Planejamento Estratégico 2020-2021 da DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação)”,
na medida em que visa, dentro de um contexto de expansão da Universidade, alinhar o desenvolvimento de soluções de TIC com as necessidades e os
obje�vos estratégicos das áreas de negócio e com os “Obje�vos estratégicos do PDTIC da UFMG 2021 – 2024” em prover, ampliar e modernizar a
infraestrutura de TIC adequada às necessidades e obje�vos ins�tucionais.

3.3.3. A contratação de uma nova solução de TI encontra-se alinhada a estratégia da DTI de modernização tecnológica e aperfeiçoamento técnico do
trabalho desenvolvido, visando soluções técnicas mais asser�vas, e consequentemente melhor u�lização dos recursos públicos: 
¯ OE06 - Alinhar o desenvolvimento de soluções de TIC com as necessidades e os obje�vos estratégicos das áreas de negócio.

3.3.4. A contratação também está prevista no PAC 2021:

Grupo: “Renovação de Subscrição de Software e atualização de software”:
Item 79, “Licenciamento de direitos permanentes de uso de software para servidor”.
Item 82, “Licenciamento de direitos permanentes de uso de software para servidor”.
Item 75, “Licenciamento de Direitos Permanentes de uso de software para estação de trabalho”. 
 

3.4. Es�ma�va da demanda 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTE

01 Aquisição de solução para virtualização de aplicações, com fornecimento de atualização de
versão e suporte técnico oficial por período de 36 meses Usuário 80

02 Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core License, 12 meses
de suporte. Part Number: 9EM-00633-BR

Núcleo de
Processamento (CORE) 36

 

3.4.1. Jus�fica�va da demanda (Item 1):

3.4.1.1. O quan�ta�vo de licenciamentos considerou o monitoramento realizado no ambiente atual, “Citrix Presenta�on Server, versão 4.0”, no
período de janeiro a dezembro de 2020, para atender a uma demanda es�mada em usuários simultâneos. Nesse cenário, é necessário aquisição de no
mínimo 80 (oitenta) licenças concorrentes. 
 

3.4.2. Jus�fica�va da demanda (Item 2):

3.4.2.1. O quan�ta�vo de licenciamento considerou o perfil de hardware dos servidores existentes na Diretoria de Tecnologia da Informação da
UFMG (quan�dade de processadores e número de núcleos (cores)) u�lizados na virtualização e as eventuais demandas decorrentes de upgrade do
parque de TIC da UFMG.

3.4.2.2. Licenciar 2 (dois) nós Nutanix, cada nó com 2 (dois) processadores de 18 (dezoito) cores �sicos por processador, totalizando de 36 (trinta
e seis) cores por nó, trabalhando com Hipervisor Acropolis.

3.4.2.3. Para garan�r a conformidade com as regras de licenciamento do Microso� e o parque tecnológico da UFMG, serão necessárias 36 (trinta
e seis) licenças Windows Server Standard Acadêmico Core 2Lic 2019 Open 9EM-00633. 

 

3.5. Parcelamento da Solução de TIC 
 

3.5.1. A solução não permi�rá parcelamento, pois a entrega parcelada das licenças poderá ocasionar atraso na atualização do ambiente e também
aumentar o risco de danos ao negócio da UFMG. 
 



3.6. Resultados e Bene�cios a Serem Alcançados 
 

3.6.1. Menor tempo de recuperação em caso de falhas.

3.6.2. Melhor a alocação e u�lização dos recursos computacionais disponíveis.

3.6.3. Proporcionar uma estabilidade e maior desempenho geral para a aplicação, aumentando a gestão de a�vos tecnológicos quanto para a
manutenção e u�lização de sua infraestrutura de TI.

3.6.4. Realizar correção de falhas e bugs de segurança, encurtando o tempo de execução e processamento das tarefas.

3.6.5. Garan�r a disponibilidade e con�nuidade dos serviços fornecidos pela UFMG à comunidade universitária.

3.6.6. Garan�r a compa�bilidade com os sistemas e serviços em uso no ambiente atual, mas que também possa hospedar novos e modernos serviços
e sistemas desenvolvidos em plataformas atualizadas. 
 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 

4.1. Requisitos de Negócio 
 

4.1.1. Requisitos de negócio (Item 1):

4.1.1.1. Deve ser licenciado de forma perpétua, ou seja, a solução não poderá perder funcionalidade ou parar de funcionar caso o contrato de
licenciamento e suporte não seja renovado.

4.1.1.2. Permi�r acesso seguro a recursos como sistemas internos, aplica�vos, compar�lhamentos de rede aos usuários da UFMG, por meio de
disposi�vos clientes como computadores, tablets, notebooks, e smartphones.

4.1.1.3. Prover mecanismos para assistência remota aos usuários da solução.

4.1.1.4. O so�ware deve eliminar o uso de RDS CAL (Licenças de acesso para cliente dos Serviços de Área de Trabalho Remota) no servidor
Windows Server.

4.1.1.5. Deve-se prever serviço técnico especializado com obje�vo de apoiar a equipe técnica da DTI/UFMG na realização de a�vidades técnicas
na solução implantada, tais como:

4.1.1.5.1. criação de perfis diferenciados para os usuários;

4.1.1.5.2. criação e atualização das ofertas de aplica�vos;

4.1.1.5.3. aplicação de polí�cas de segurança;

4.1.1.5.4. atualização da infraestrutura;

4.1.1.6. inves�gação de problemas de desempenho que afetem a solução.

4.1.1.7. Deve ser escalável mediante aquisição de licenças para novos usuários.

4.1.1.8. Ser capaz de disponibilizar as aplicações por acesso Web.

4.1.1.9. Não deve ter limite de número de aplicações disponibilizadas. 
 

4.1.2. Requisitos de negócio (Item 2):

4.1.2.1. Deve ser licenciado de forma perpétua, ou seja, a solução não poderá perder funcionalidade ou parar de funcionar caso o contrato de
licenciamento e suporte não seja renovado. 
 

4.2. Requisitos de Capacitação 
 

4.2.1. A equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG encontra-se provida de servidores que possuem todo o conhecimento e ap�dão
para u�lização dos itens a serem contratado. 
 

4.3. Requisitos Legais

4.3.1. Cons�tuíram ainda o referencial norma�vo da presente contratação os seguintes disposi�vos legais:

i. Lei Federal nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 
ii. Lei 10.520/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 
iii. Decreto nº 10.024/2019: Regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns; 
iv. Decreto nº 7.174/2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal; 
v. Nota Técnica nº 02/2008 – SEFTI/TCU – Estabelece o uso do pregão para aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação; 
vi. Instrução Normativa SLTI nº 01/2010: Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências; 
vii. Instrução Normativa SLTI nº 01/2014: Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal; 
viii. Instrução Normativa SGD Nº 1, de 4 de abril de 2019: Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder
Executivo Federal.

4.4. Requisitos de Manutenção 
 

4.4.1. As versões das licenças deverão ser as mais recentes disponibilizadas no mercado pelo fabricante no momento da assinatura do contrato.

4.4.2. A atualização tecnológica inclui o fornecimento a UFMG de todas as versões, features, releases, fixes, services packs e patches de segurança de
todos os elementos da solução contratada, garan�ndo a segurança e a confiabilidade requerida e inerente a cada elemento, de acordo com as especificações
deste documento, sem qualquer custos adicionais a UFMG.

4.4.3. As atualizações ou correções das versões das licenças serão realizadas durante todo o período de vigência contratual.

4.4.4. Na atualização de versões, a CONTRATADA deverá garan�r o apoio técnico necessário para instalação e operação das úl�mas versões, sem
custos adicionais para a UFMG.



4.4.5. No caso de ocorrer um problema ou mau funcionamento (bug, vulnerabilidades) de algum produto objeto da garan�a, deverá ser realizado o
reparo do(s) componente(s) de so�ware causador(es) de falhas no(s) Objeto da Manutenção, incluindo todas as despesas necessárias e disponibilizado um
patch de correção, sem custos adicionais a UFMG.

4.4.6. A CONTRATADA deverá no�ficar o UFMG sempre que houver novas atualizações da solução contratada. 
 

4.5. Requisitos Temporais 
 

4.5.1. O cronograma a seguir estabelece as etapas e os prazos para conclusão/implantação da ferramenta, as quais deverão ser observadas pela
CONTRATADA quando da elaboração do plano de trabalho para a implantação. 
 

ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO
1 Assinatura do contrato Conforme definido no Edital
2 Reunião inicial do contrato Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato
3 Fornecimento das licenças Em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato
4 Implantação de todos os módulos da Ferramenta e repasse do conhecimento Em até 2 (dois) meses após a assinatura do contrato
5 Emissão do Termo de Aceite Defini�vo da solução Em até 5 (cinco) dias após a conclusão da implantação dos módulos
6 Início do serviço de suporte técnico No 1º dia ú�l seguinte ao término da implantação de todos os módulos

 

4.5.2. Na reunião inicial do contrato, que marca o início da execução contratual, serão esclarecidas questões operacionais, administra�vas e de gestão
do contrato, com a apresentação das equipes que par�ciparão do trabalho.

4.5.3. O plano de trabalho para a implantação será elaborado em comum acordo entre a UFMG e a CONTRATADA, observando os prazos e etapas
acima descritos.

4.5.4. Ao final de cada etapa, deverá ser realizado encontro entre a Equipe da UFMG e a CONTRATADA para validar das ações realizadas e
consequente aceitação da etapa, bem como alinhamento quanto à realização da etapa seguinte.

4.5.5. Caso surjam fatos supervenientes ou que não permitam o cumprimento dos prazos acima por parte da UFMG, o cronograma acima poderá ser
revisto e repassado a CONTRATADA, dando oportunidade a CONTRATADA de se manifestar quanto aos novos termos propostos.

4.5.6. A CONTRATADA deverá apresentar relatório detalhado das a�vidades realizadas e produtos entregues em cada etapa. 
 

4.6. Requisitos de Segurança 
 

4.6.1. Os serviços contratados deverão ser prestados em conformidade com leis, normas e diretrizes vigentes no âmbito da Administração Pública
Federal relacionadas à Segurança da Informação e Comunicações (SIC); em especial atenção ao Decreto Federal n° 3.505, de 13 de junho de 2000, à Instrução
Norma�va GSI/PR n° 01, de 13 de junho de 2008 (e suas normas complementares) e à Polí�ca de Segurança da Informação e Comunicações do
CONTRATANTE.

4.6.2. Para o item 1, a CONTRATADA deverá assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, mantendo sob sigilo as informações e
comunicações de que �ver conhecimento, abstendo-se de divulgá-las, garan�ndo o sigilo e a inviolabilidade dos dados trafegados por meio dos enlaces
u�lizados na execução das a�vidades, respeitando as hipóteses e condições cons�tucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.

4.6.3. A CONTRATADA deve comunicar formal e imediatamente ao representante da DTI/UFMG qualquer ponto de fragilidade percebido que
exponha a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações e do serviço. 
 

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 
 

4.7.1. O conjunto de caracterís�cas dos serviços a serem contratados não tem impacto possível sobre os recursos e os serviços ambientais para a
conservação dos ecossistemas.

4.7.2. No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Norma�vas 05/2017/SEGES e 01/2019/SGD –
a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a u�lização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis,
atóxicos e biodegradáveis. 
 

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 
 

4.8.1. Requisitos Tecnológicos (Item 1)

4.8.1.1. Licenciamento

4.8.1.1.1. A solução deverá ser licenciada para usuários concorrentes.

4.8.1.1.2. Serão aceitas as modalidades de licenciamento por “usuário concorrente conectado” sem limites de servidores instalados ou “por
servidor” sem limites de usuários conectados no servidor.

4.8.1.1.3. As licenças devem ser de uso perpétuo, ou seja, permi�r que a contratante con�nue u�lizando a solução sem a necessidade de
subscrição ou assinatura.

4.8.1.1.4. Deverão ser entregues todas as licenças de uso necessárias para a implantação da solução de virtualização de aplicações, em suas
versões mais completas.

4.8.1.1.5. Permi�r o gerenciamento das licenças dos servidores de forma centralizada.

4.8.1.2. Compa�bilidade com a infraestrutura da DTI

4.8.1.2.1. A solução deverá ser capaz de ser executada no sistema operacional Microso� Windows Server 2019 ou superior.

4.8.1.2.2. Compa�vel com o ambiente Nutanix.

4.8.1.2.3. Possuir integração com o Microso� Ac�ve Directory, possibilitando auten�car usuários e definir grupos de usuários e perfis de
acesso.

4.8.1.2.4. Compa�vel com as aplicações cliente/servidor existentes na tecnologia PowerBuilder versão 2012 ou superior.

4.8.1.3. Administração e gerenciamento

4.8.1.3.1. Deve possuir console de administração dedicada, para o gerenciamento das aplicações virtuais.



4.8.1.3.2. Deve possuir suporte na�vo ao serviço de diretório Microso� (AD), garan�ndo a associação de usuários e/ou grupos ao
permissionamento de entrega das aplicações virtuais.

4.8.1.3.3. Permi�r a configuração de regras de sessão por tempo de duração e por ina�vidade do usuário, para um autogerenciamento do
uso do servidor.

4.8.1.3.4. Permi�r que o ambiente de administração seja executado remotamente e disponibilizado através de interface web.

4.8.1.3.5. Permi�r a criação de polí�cas de u�lização, baseadas em caracterís�cas do usuário, da rede ou dos servidores.

4.8.1.3.6. Não possuir limitação da quan�dade de aplica�vos, usuários, grupos de usuários ou domínios exceto aquela definida pela
quan�dade de licenças.

4.8.1.3.7. Permi�r o acesso centralizado na administração dos servidores da solução.

4.8.1.3.8. Possibilitar a criação de grupos de servidores (farms), para hospedagem da solução, com aplicações distribuídas entre diferentes
servidores, sem a necessidade de so�wares adicionais.

4.8.1.4. Caracterís�cas de entrega de aplicações

4.8.1.4.1. Deverá permi�r a criação de diversas aplicações virtuais.

4.8.1.4.2. Deverá permi�r a publicação de aplicações virtuais baseadas na tecnologia PowerBuilder.

4.8.1.4.3. Permi�r a criação de grupos de aplicações e usuários (conhecido como pool) com capacidade sobressalente mínima e máxima.

4.8.1.4.4. Deve realizar a entrega de aplicações, sem custos adicionais.

4.8.1.4.5. Deve permi�r limitar o número de conexões a uma aplicação, garan�ndo a conformidade ao licenciamento de uma determinada
aplicação.

4.8.1.4.6. Deve possuir link de acesso para cada aplicação disponibilizada.

4.8.1.5. Caracterís�cas de acesso e interação do usuário com aplicações virtuais

4.8.1.5.1. Deve permi�r o acesso externo às aplicações virtualizadas através de um portal disponibilizado via Web, com auten�cação segura
e acesso via SSL ou TLS.

4.8.1.5.2. Deve permi�r que a interface de acesso Web da solução seja customizável e adaptável para os padrões e necessidades da
organização.

4.8.1.5.3. Permi�r a publicação de aplicações para os seguintes navegadores de Internet: Microso� Edge, Safari, Mozilla Firefox e Google
Chrome.

4.8.1.6. Help Desk /Colaboração

4.8.1.6.1. Deve disponibilizar aos atendentes do serviço de suporte remoto, conteúdo para iden�ficação dos usuários conectados às
aplicações virtuais, permi�ndo assim troubleshoo�ng e visibilidade com foco na solução de problemas e outras funcionalidades, como:

4.8.1.6.1.1. métricas;

4.8.1.6.1.2. assistência Remota;

4.8.1.6.1.3. controle de Sessão (Restart, Logoff, Disconnect);

4.8.1.6.1.4. envio de mensagens;

4.8.1.6.1.5. visão de processos de aplica�vos;

4.8.1.6.1.6. log de a�vidades realizadas;

4.8.1.6.1.7. tempo de Logon por Usuário;

4.8.1.6.1.8. informações do so�ware cliente.

4.8.1.7. Alta Disponibilidade, balanceamento e tolerância a falhas

4.8.1.7.1. Deverá permi�r o balanceamento de carga entre servidores e aplicações da solução.

4.8.1.7.2. Capacidade de trabalhar em cluster em ambiente geograficamente separado.

4.8.1.7.3. Permi�r a monitoração de carga dos servidores em tempo real.

4.8.1.7.4. Para efeito de balanceamento de carga inteligente entre servidores de serviços de acesso a aplicações remotas o so�ware deverá
iden�ficar e estabelecer a conexão do usuário com o servidor menos carregado, levando em conta fatores como uso de CPU, uso de memória e
do número de sessões em execução.

4.8.1.7.5. Não deverá ser necessária a instalação de so�wares adicionais nas estações para o funcionamento do balanceamento de carga.

4.8.1.7.6. Deve possuir capacidade de tolerância a falhas, permi�ndo à con�nuidade do acesso dos usuários as aplicações virtuais e do
acesso as funcionalidades de gerenciamento da solução em caso de falha de um servidor individual.

4.8.1.7.7. Deve possuir monitoramento do estado dos servidores para garan�r o balanceamento de carga do acesso as aplicações virtuais.

4.8.1.7.8. Deve permi�r que a ferramenta de entrega de aplica�vos faça o balanceamento de carga para as aplicações e servidores de
aplica�vos, configurável pelo administrador, sendo que a parametrização deverá ser feita, no mínimo, pelos critérios a seguir: consumo de
memória, u�lização de processador, acesso a disco e número máximo de usuários por servidor.

4.8.1.7.9. O balanceamento de carga deverá garan�r que as conexões sejam direcionadas para o servidor menos sobrecarregado.

4.8.1.7.10. Deverá permi�r, em caso de queda de link, que os usuários se reconectem à sessão prévia da aplicação virtual sem perda de
estado.

4.8.1.8. Gerenciamento de perfis

4.8.1.8.1. A funcionalidade de gerenciamento de perfis deverá fazer parte integrada da solução, sem custos adicionais.

4.8.1.8.2. Deverá ser parametrizável, permi�ndo selecionar quais arquivos, pastas e entradas de registro deverão ser sincronizados.

4.8.1.8.3. A configuração deverá ser simplificada por meio de polí�cas configuráveis por grupo de usuário no Ac�ve Directory.

4.8.1.9. Monitoramento e relatórios

4.8.1.9.1. Deverá possuir base de dados centralizada para armazenar dados históricos do console de monitoramento integrado à solução.

4.8.1.9.2. Deverá listar os recursos atribuídos aos usuários ou grupo de usuários.

4.8.1.9.3. Os relatórios disponíveis deverão, no mínimo, permi�r visualizar as seguintes informações:

4.8.1.9.3.1. Listar informações de usuários que u�lizam a solução;



4.8.1.9.3.2. Listar os recursos mais u�lizados;

4.8.1.9.3.3. Listar eventos de auditoria.

4.8.1.10. Impressão

4.8.1.10.1. Possuir serviço de Impressão Universal, simplificando a entrega e gerenciamento das impressoras locais e de rede, garan�ndo a
disponibilização de um driver universal.

4.8.1.10.2. Deve permi�r que as aplicações imprimam seus relatórios em PDF.

4.8.1.10.3. Realização de impressões a par�r dos disposi�vos clientes.

4.8.1.11. Segurança

4.8.1.11.1. Permi�r a configuração de polí�ca de restrição para que somente aplicações publicadas sejam executadas pelos usuários,
bloqueando a execução de um programa arbitrário no servidor.

4.8.1.11.2. Criptografia de 56 bits ou superior entre cliente e servidor. Esta segurança deverá fazer parte integrante da solução, sem a
necessidade de instalação de so�wares adicionais.

4.8.1.11.3. Permi�r a configuração do método de auten�cação.

4.8.1.11.4. Deve permi�r a u�lização de túnel SSL garan�ndo que as conexões sejam totalmente encriptadas.

4.8.1.11.5. Deve permi�r que o administrador desabilite aplicações virtuais de forma simples.

4.8.1.11.6. Deve suportar a auten�cação de múl�plos fatores, aumentando a segurança de acessos.

4.8.1.11.7. Deve permi�r a integração com o serviço de Auten�cação Federada (Federated Authen�ca�on) e provedores de iden�dade
baseados em SAML, de modo a possibilitar acesso aos recursos por meio de Single Sign-On (SSO).

4.8.1.11.8. Deve permi�r a configuração de auto-logoff da sessão dos usuários.

4.8.1.11.9. Deve prover funcionalidade de envio de logs a servidor do �po syslog.

4.8.1.11.10. Deve permi�r a geração de logs para fins de auditoria contendo no mínimo, as seguintes informações: nome do usuário e carimbo
de data e horário (�mestamp) do evento.

4.8.1.12. Direito de atualização de versão e suporte

4.8.1.12.1. A solução incluirá direitos de atualização de versão e suporte técnico por 36 meses.

4.8.1.12.2. Licença que assegure o suporte a upgrade, atualização, correção de bugs, disponibilização de ho�ixes customizados para licenças
já adquiridas pelo CONTRATANTE. 
 

4.8.2. Requisitos Tecnológicos (Item 2)

4.8.2.1. Licença Windows Server Standard Academic Core 2Lic 2019 Open 9EM-00633.

4.8.2.2. Suporte por 1 (um) ano.

4.8.2.3. Part number: 9EM-00633-BR.

4.8.2.4. Licenciar 2 (dois) nós Nutanix, cada nó com 2 (dois) processadores de 18 (dezoito) cores �sicos por processador, totalizando de 36 (trinta
e seis) cores por nó, com suporte por 1 (um) ano, trabalhando com Hipervisor Acropolis.

4.8.2.5. A Licença Windows Server Standard Academic Core 2Lic 2022 Open 9EM-00633 será permi�da, desde que seja possível a realização do
downgrade para versão 2019. 
 

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação 
 

4.9.1. Não se aplica para o objeto da presente contratação. 
 

4.10. Requisitos de Implantação 
 

4.10.1. Os trabalhos de implantação e fornecimento de licenças para os itens 1 e 2, deverão ser inteiramente realizados na forma remota.

4.10.2. Os seguintes requisitos deverão ser atendidos nas fases de implantação dos componentes que cons�tuem a solução (item 1):

4.10.2.1. Todos os passos desta fase deverão ser documentados, assim como os problemas encontrados e suas soluções;

4.10.2.2. A instalação deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou equipamentos atualmente em
operação da DTI;

4.10.2.3. A instalação/configuração deverá ser realizada de tal forma que as interrupções no ambiente de produção sejam as mínimas possíveis e
estritamente necessárias, e, ainda, não causem transtornos aos usuários finais da UFMG;

4.10.2.4. A Contratada deverá executar uma série de testes funcionais básicos para verificar o perfeito funcionamento do ambiente;

4.10.2.5. Não será permi�da a inclusão de funcionalidades, caracterís�cas de ambiente ou quaisquer outras que desvirtuem os requisitos da
solução Contratada;

4.10.2.6. É de responsabilidade da Contratada, a instalação de todos os produtos, sejam estes de hardware e ou so�ware;

4.10.2.7. Durante a realização dos serviços, o técnico da Contratada deverá demonstrar à equipe técnica de acompanhamento do Contratante
como instalar e configurar os so�wares fornecidos (instalação assis�da). Esta demonstração deverá contemplar os conceitos das tecnologias u�lizadas
pelo equipamento e a operação dos principais recursos dos produtos entregues.

4.10.2.8. A realização dos serviços deverá ser documentada pela CONTRATADA sob a forma de relatório ou roteiro, de forma que a equipe técnica
do Contratante possa reproduzir os procedimentos quando necessário, consultando a documentação.

4.10.2.9. Realizar testes de funcionamento com os sistemas u�lizados no Contratante.

4.10.2.10. Realizar análise e ajustes de desempenho da solução.

4.10.2.11. Configuração do gerenciamento das licenças.

4.10.2.12. Instalação e configuração do so�ware nos equipamentos indicados pelo Contratante, virtuais no ambiente NUTANIX.

4.10.2.13. Configuração do balanceamento de carga entre os servidores da solução. 
 



4.11. Requisitos de Garan�a
 

4.11.1. A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica durante todo o período contratual.

4.11.2. A CONTRATADA deverá possibilitar a abertura ilimitada de chamados de suporte. 
 

4.12. Requisitos de Experiência Profissional para o item 1 
 

4.12.1. Os profissionais da CONTRATADA deverão apresentar a qualificação técnica necessária ao atendimento das exigências con�das neste Termo de
Referência.

4.12.2. A instalação e a configuração deverão ser realizadas por técnicos especializados da CONTRATADA.

4.12.3. Na fase de assinatura do contrato, será exigida dos profissionais que farão a implantação, cer�ficação oficial emi�da pelo fabricante da solução
compa�vel com o serviço objeto do contrato. 
 

4.13. Requisitos de Formação da Equipe 
 

4.13.1. Não se aplica para o objeto da presente contratação. 
 

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho 
 

4.14.1. A metodologia u�lizada para gerenciamento deste projeto será baseada nas boas prá�cas de gerenciamento de projetos do PMBOK e o MSF
(Microso� Solu�on Framework) que deverão ser u�lizadas como base para a documentação final. 
 

4.15. Requisitos de Segurança da Informação 
 

4.15.1. Todas as informações das quais a CONTRATADA �ver acesso em função da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais,
sendo vedada sua reprodução, u�lização ou divulgação a terceiros.

4.15.2. A CONTRATADA firmará, em termo próprio, compromisso de manutenção de sigilo e segurança das informações, procurando dar ciência da
existência a cada colaborador a serviço da CONTRATADA, que prestará os serviços constantes deste Termo de Referência. 
 

4.16. Outros Requisitos Aplicáveis 
 

4.16.1. As licenças de uso deverão ser fornecidas em nome do CONTRATANTE, por prazo indeterminado (licenciamento perpétuo e não exclusivo, Itens
1 e 2 e não possuir nenhuma limitação de licenciamento para uso, abarcando os produtos inicialmente fornecidos para implantação bem como as posteriores
atualizações de versão ocorridas durante a vigência do período de garan�a.

4.16.2. A CONTRATADA deverá assegurar que a versão da licença a ser disponibilizada é a mais recente, respeitada a Plataforma Tecnológica da UFMG,
a fim de propiciar o uso da solução pelo CONTRATANTE, após a vigência contratual.

4.16.3. Em caso de mudança de nomenclatura deverá estar especificado na proposta técnica o nome anterior e o atual.

4.16.4. A CONTRATADA deve executar o objeto do certame em estreita observância dos ditames estabelecido pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), quando aplicável ao objeto. 
 

5. RESPONSABILIDADES
 

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 
 

5.1.1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários para a efe�va implementação da solução.

5.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das obrigações e formalidades legais, conforme previsto neste Termo de Referência
e na legislação vigente.

5.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, em acordo com as cláusulas contratuais e os termos deste Termo
de Referência.

5.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização de todos os serviços prestados pela CONTRATADA envolvidos na implementação da solução e
durante toda a vigência contratual, reportando as falhas detectadas, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5.1.5. No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no decorrer da implementação da solução e durante toda a
vigência contratual.

5.1.6. Prestar todas as informações e esclarecimentos rela�vos aos detalhes desta contratação que venham ser solicitados pela CONTRATADA.5.1.7.
Garan�r, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências. 
 

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 
 

5.2.1. Fornecer a solução em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo de Referência.

5.2.2. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante a vigência contratual, informando a CONTRATANTE a ocorrência
de qualquer alteração nas referidas condições, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade.

5.2.3. Sujeitar-se-á a ampla e irrestrita fiscalização, acatar as orientações do FISCAL DE CONTRATO, prestando os esclarecimentos sobre o objeto
contratado e sobre o atendimento das reclamações formuladas.

5.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações oriundas da contratação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

5.2.5. Garan�r o perfeito funcionamento da solução, em compa�bilidade com as demais aplicações e equipamentos instalados no Data Center da
CONTRATANTE, não cabendo ônus adicional a CONTRATANTE.

5.2.5.1. Entende-se como perfeito funcionamento: aderência da solução a todas as descrições exigidas neste Termo de Referência, cumprimento
de normas de boas prá�cas recomendadas pela FABRICANTE, bem como atendimento as exigências da legislação vigente.



5.2.6. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

5.2.7. A execução dos trabalhos deve ser acordada previamente com a CONTRATANTE.

5.2.8. U�lizar profissionais habilitados e com conhecimentos específicos sobre os serviços a serem executados.

5.2.9. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos técnicos que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

5.2.10. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à subs�tuição dos profissionais alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

5.2.11. Instruir seus profissionais quanto às recomendações definidas pelas melhores prá�cas, normas e legislação, bem como a respeito das
a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não abrangidas por este Termo de Referência, devendo a CONTRATADA relatar à
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função.

5.2.12. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da vigência contratual.

5.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato conforme Termo de Compromisso.

5.2.14. Cumprir as exigências de garan�a, licenciamento, suporte técnico e entrega estabelecidas neste Termo de Referência.

5.2.15. Preservar as informações do órgão, não divulgar nem permi�r a divulgação, sob qualquer hipótese, das informações a que venha a ter acesso
em decorrência dos serviços realizados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal.

5.2.16. Credenciar por escrito, junto a CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente
no tocante à eficiência e agilidade na implementação da solução.

5.2.17. O preposto previsto no subitem acima deverá ser apresentado na Reunião de Apresentação do Projeto - RAP, conforme ar�go 31, inciso I,
alínea "a", da Instrução Norma�va nº 1/2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

5.2.18. A CONTRATADA é obrigada a entregar correções dos so�wares licenciados sem ônus, dentro do prazo de validade técnica dos so�wares
licenciados e, se o erro somente for corrigido em versão posterior do so�ware, que essa versão seja fornecida sem ônus para o CONTRATANTE. 
 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
 

6.1. Ro�nas de Execução 
 

6.1.1. As ro�nas de execução estão ao longo deste Termo de Referência restando estritamente vinculadas ao cronograma de execução do contrato.
 

6.2. Quan�dade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 
 

6.2.1. As quan�dades estão descritas ao longo deste Termo de Referência. 
 

6.3. Mecanismos formais de comunicação 
 

6.3.1. Sempre que se exigir, a comunicação entre o representante da CONTRATANTE e da CONTRATADA deverá ser formal, considerando-se como
documentos formais, além de documentos do �po O�cio, as comunicações por correio eletrônico e outras especificadas no edital.

6.3.2. Documento: A Nota Fiscal/DANFE deverá ser encaminhada, por meio eletrônico, para o e-mail dis@cecom.ufmg.br com cópia para
contabilidade@cecom.ufmg.br. Outras eventuais correspondências deverão ser endereçadas a Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG (DTI), situada
na Av. Antônio Carlos 6627, Reitoria 8º andar, Campus Pampulha 31270-901 - Belo Horizonte - MG.

6.3.3. Emissor: Responsável pelo faturamento ou representante legal da Contratada.

6.3.4. Des�natário: A Nota Fiscal/DANFE deverá ser encaminhada para a Divisão de Apoio Administra�vo (DAA).

6.3.5. Meio: A Nota Fiscal/DANFE deverá ser encaminhada através do e-mail dis@cecom.ufmg.br com cópia para contabilidade@cecom.ufmg.br. 
 

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 
 

6.4.1. Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações con�dos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os
equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou u�lizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.4.2. A Contratada não deverá acessar ou manipular qualquer informação confiada sem prévia autorização da UFMG. 
 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
 

7.1. Papéis e Responsabilidades: 
 

7.1.1. Papel: GESTOR DO CONTRATO

7.1.1.1. En�dade: Divisão de Infraestrutura e Serviços – DIS

7.1.1.1.1. Responsabilidades:

7.1.1.1.1.1. Convocar a Reunião de Abertura do Projeto - RAP com a CONTRATADA para tratar detalhes acerca da implementação da
solução e fiscalização da execução contratual.

7.1.1.1.1.2. Providenciar a indicação do FISCAL TÉCNICO e do FISCAL SUBSTITUTO.

7.1.1.1.1.3. Verificar se a contratada indicou formalmente o preposto que irá representá-la durante a vigência contratual.

7.1.1.1.1.4. Exigir da contratada o exato cumprimento das obrigações, nos termos e condições previstos neste Termo de Referência.

7.1.1.1.1.5. Analisar e manifestar-se circunstanciadamente sobre jus�fica�vas e documentos apresentados pela CONTRATADA, no caso
de habilitação técnica, atraso ou descumprimento das obrigações contratuais.

7.1.1.1.1.6. Informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada,
propondo soluções para a sua regularização e instauração de procedimento para apuração da falta contratual, observadas as disposições
legais.



7.1.1.1.1.7. No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da implementação da solução e
durante a vigência contratual.
 

7.1.2. Papel: FISCAL TÉCNICO

7.1.2.1. Responsabilidades:

7.1.2.1.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as faltas contratuais detectadas, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos ao GESTOR DO CONTRATO para as providências cabíveis.

7.1.2.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos rela�vos ao objeto desta contratação que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA.

7.1.2.1.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da implementação da solução e durante a vigência contratual, em conformidade com a
legislação vigente.

7.1.2.1.4. Atestar os serviços executados para posterior pagamento.

7.1.2.1.5. Verificar se a solução entregue pela CONTRATADA está de acordo com o solicitado nas cláusulas deste Termo de Referência. 
 

7.1.3. Papel: PREPOSTO da CONTRATADA

7.1.3.1. Responsabilidades:

7.1.3.1.1. companhar a execução do objeto do contrato e verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos insumos e
equipamentos necessários, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

7.1.3.1.2. Averiguar a conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços.

7.1.3.1.3. Conferir se os empregados estão desempenhando as funções para as quais foram designados.

7.1.3.1.4. Manter contato com o GESTOR DO CONTRATO e o FISCAL TÉCNICO durante toda a vigência contratual, com o obje�vo de garan�r o
cumprimento integral das obrigações pactuadas.

7.1.3.1.5. Responder, por escrito, a todos os ques�onamentos realizados pelo GESTOR DO CONTRATO e o FISCAL TÉCNICO.

7.1.3.1.6. Elaborar ATA de reunião e encaminhar ao GESTOR DO CONTRATO para validação. 
 

7.2. Prazos e Condições 
 

7.2.1. Como se tratam de produtos em meio eletrônico, sem mídia �sica, a conferência de entrega dos itens 1 e 2 deverão ser realizadas por e-mail da
seguinte forma:

7.2.1.1. Envio por mensagem eletrônica para dis@cecom.ufmg.br com cópia para wallison-araujo@ufmg.br e marcio@ufmg.br.

7.2.1.2. Na mensagem eletrônica deverão constar, além dos dados requeridos para o licenciamento/subscrição no site do fabricante:

7.2.1.2.1. cópia da(s) nota(s) fiscal(is),

7.2.1.2.2. os procedimentos a serem adotados para a�vação da subscrição,

7.2.1.2.3. o telefone e/ou e-mail de contato para suporte ao procedimento.

7.2.1.3. Devido à existência de filtros an�-spam, recomenda-se o uso de confirmação de entrega e leitura.

7.2.1.4. Caso não ocorra confirmação do recebimento de mensagem no prazo de 2 dias úteis, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a
equipe técnica no telefone (31) 3409-4266.

7.2.1.5. O suporte ao procedimento de a�vação poderá ser realizado remotamente.

7.2.1.6. Qualificação Técnica para o item 1:

7.2.1.6.1. A LICITANTE deverá apresentar, atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a licitante prestou serviços de guarda, proteção, recuperação e gestão de informação, devendo conter o nome, o endereço e o
telefone de contato do atestante, ou qualquer outra forma de que a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com a empresa
declarante.

7.2.1.6.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados. 
 

7.3. Critérios de Aceitação 
 

7.3.1. A entrega das licenças de so�ware deverá ser realizada através do envio dos respec�vos códigos através de mensagem eletrônica a ser
reme�da para os seguintes endereços eletrônicos descritas nos tópicos 7.2.1.1. 
 

7.4. Procedimentos de Teste e Inspeção 
 

7.4.1. Em conformidade com os ar�gos 73 a 76 da Lei nº 8666/93, modificada pela Lei n.º 8883/94, o presente objeto será recebido:

7.4.1.1. Provisoriamente - Imediatamente pelo fiscal Técnico, observados os prazos e condições estabelecidas para o recebimento provisório;

7.4.1.2. Defini�vamente - Após verificado o adimplemento das obrigações contratuais, pelo gestor do contrato e pelo fiscal demandante.

7.4.2. Os Termos de Recebimento serão emi�dos pelo setor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, o qual confirmará a
aceitação defini�va dos serviços, após comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.

7.4.3. Na emissão dos Termos de Recebimento deverão ser observados, no que couber, os requisitos estabelecidos na IN SLTI/MPOG nº 04, de
11/09/2014.

7.4.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram realizados de forma incompleta ou em desacordo com as especificações
ou com a proposta, após a no�ficação da CONTRATADA, será interrompido o prazo de recebimento defini�vo até que seja sanada a situação.

7.4.5. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, recons�tuir ou subs�tuir, às suas expensas, os serviços ou materiais que forem rejeitados,
parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 

7.5. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 
 



7.5.1. Os incidentes seguirão a seguinte classificação e definição do nível de severidade: 
 

Severidade Classificação
Crí�ca Chamados referentes às situações de emergências, caracterizados pela existência de sistema paralisado no ambiente ou relacionados com quebra de segurança.

Alta Chamados associados às situações de alto impacto no ambiente de produção, referente ao uso do ambiente, incluindo casos de degradação severa de desempenho.

Média Chamados referentes às situações de baixo ou médio impacto para problemas não classificados com severidade crí�ca ou alta e que ocorrem de forma
intermitente.

Baixa Chamado com o obje�vo de sanar dúvidas quanto ao uso ou implementação do serviço.

 

7.5.2. O nível de severidade será definido pela equipe técnica do CONTRATANTE, por ocasião da abertura do chamado, considerando-se o tempo
entre o início do atendimento e a solução defini�va, os períodos descritos abaixo: 
 

Severidade Tempo de início do atendimento Tempo de solução
Crí�ca Até, no máximo, 2 (duas) hora após a abertura do chamado. Até, no máximo, 8 (oito) horas, contadas após o início do atendimento.

Alta Até, no máximo, 4 (quatro) horas após a abertura do chamado. Até, no máximo, 16 (dezesseis) horas, contadas após o início do atendimento.
Média Até, no máximo, 8 (oito) horas após a abertura do chamado. Até, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contadas após o início do atendimento.
Baixa Até, no máximo, 16 (dezesseis) horas após a abertura do chamado. Até, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contadas após o início do atendimento.

 

7.6. Sanções Administra�vas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento 
 

7.6.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

7.6.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.6.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

7.6.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

7.6.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

7.6.1.5. cometer fraude fiscal.

7.6.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.6.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

7.6.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

7.6.2.3. multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

7.6.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

7.6.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

7.6.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

7.6.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas
como infração administra�va no subitem 7.1.1 deste Termo de Referência.

7.6.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

7.6.3. As sanções previstas nos subitens 7.6.2.1, 7.6.2.5, 7.6.2.6 e 7.6.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA junto as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

7.6.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

7.6.4.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.6.4.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

7.6.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

7.6.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

7.6.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

7.6.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

7.6.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

7.6.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7.6.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR.

7.6.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

7.6.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.



7.6.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

7.7. Do Pagamento

7.7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicadas pela Contratada.

7.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.

7.7.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do
contrato.

7.7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.7.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no
do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

7.7.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.

7.7.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.

7.7.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível
suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.7.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

7.7.11. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra�vo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.7.12. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.7.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

7.7.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.7.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula: 
 

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO
 

8.1. Resultado da adequação da média dos valores com a disponibilidade orçamentária e estudo de razoabilidade diante do pra�cado no mercado para
que a licitação seja exequível.

8.2. A compara�va de preços está especificada no documento: Planilha Compara�va de Preços.

8.3. O custo es�mado da contratação está definido no quadro abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTE PREÇO UN. PREÇO TOTAL

1 Solução para virtualização de aplicações, com fornecimento de atualização de versão e suporte técnico oficial por período de 36
meses 80 R$ 647,83 R$ 51.826,40

2 Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core License. Part Number: 9EM-00633-BR 36 R$ 226,25 R$ 8.145,12

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 

9.1. Informações da análise de viabilidade orçamentária. 
 

NOME/CÓD. UG Diretoria de Tecnologia da Informação / 153258



GESTÃO 15229
PROGRAMA DE TRABALHO 169687

FONTE DE RECURSO 8100000000

 

ITEM SUBELEMENTO PLANO INTERNO VALOR INDICADO
01 449040-05 - Aquisição de So�ware Pronto M20RKG6058J R$ 51.826,40
02 449040-05 - Aquisição de So�ware Pronto M20RKG6058J R$ 8.145,12

 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 

10.1. O contrato vigorará de acordo com os prazos descritos abaixo para cada item, ambos tendo sua vigência iniciada a par�r da data da sua assinatura
do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais
vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.1.1. Item 1: Contrato por 36 (trinta e seis) meses;

10.1.2. Item 2: Contrato por 12 (doze) meses.

10.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, acompanhada
de a realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade dos preços contratados para a Administração. 
 

11. DO REAJUSTE DE PREÇOS
 

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de
um ano, aplicando-se Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl�ma
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser u�lizado, será adotado, em
subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo adi�vo.

11.8. O reajuste será realizado por apos�lamento. 
 

12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
 

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 
 

12.1.1. Critérios de Seleção:

12.1.1.1. Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação: Solução usual de mercado que pode ser obje�vamente definida, caracterizando-
se como bem comum.

12.1.1.2. Qualificação Técnica: Conforme Qualificação Técnica deste Termo de Referência.

12.1.2. Licitação:

12.1.2.1. Modalidade: Pregão eletrônico

12.1.2.2. Tipo: Menor preço

12.1.2.3. Adjudicação: global

12.1.2.4. Jus�fica�va: O Pregão Eletrônico permite a par�cipação de maior número de empresas no certame.

12.1.3. Contratação:

12.1.3.1. Item 1: Contrato por 36 (trinta e seis) meses, com vigência a par�r da sua assinatura.

12.1.3.2. Item 2: Contrato por 12 (doze) meses, com vigência a par�r da sua assinatura.

12.1.4. Contrato com vigência acima de 12 meses para o item 1:

12.1.4.1. Contrato com vigência de 36 (trinta e seis) meses: Tratando-se de contrato por escopo, no qual o prazo de vigência deve ser fixado pelo
tempo necessário para a execução do objeto por parte do contratado e seguindo orientação do Tribunal de Contas da União, constante no Manual de
Pregão Eletrônico, o suporte técnico foi incluído no prazo de vigência.
 

12.2. Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência 
 

12.2.1. Jus�fica�va para atender aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 para o item 2:

12.2.1.1. Será observada a reclassificação das propostas para aplicação do direito de preferência. Sempre que houver nova proposta classificada
em primeiro lugar, em decorrência de inabilitações ou desclassificações de licitantes anteriores, o pregoeiro procederá à análise de existência de
microempresas e empresas de pequeno porte e de fornecedores que possam exercer o direito de preferência.

12.2.2. Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência para o item 1:

12.2.2.1. Direito de Preferência de que trata o art. 3º da Lei n.º 8.248/91, conforme disciplinado no Decreto n.º 7.174/2010. A não exclusividade
referente aos item 1 é jus�ficada por questões técnicas de integração e compa�bilidade, conforme jus�ficado na planilha de preços.



12.2.2.2. Item 1: Apresenta orçamentos de duas soluções diferentes (TsPlus e Go-Global), que atendem a demanda da área requisitante, conforme
demonstrado no Estudo Técnico Preliminar. Essas duas empresas possuem apenas 3 representantes no Brasil. 
 

13. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO
 

13.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi ins�tuída pela Portaria nº 3717, de 25 de maio de 2021. 
 

____________________
Integrante Requisitante 
Márcio da Costa Viana 

Diretor da Divisão de Infraestrutura e Serviços 
Matrícula/SIAPE: 6321517

____________________
Integrante Técnico 

Wallison Fabiano de Araujo 
Analista de TI 

Matrícula/SIAPE: 1733797

____________________
Integrante Administra�vo 

Guilherme Henrique Silva Gomes 
Assistente em Administração 

Matrícula/SIAPE: 1924557

Aprovo,

 

Autoridade Competente
 

Dorgival Olavo Guedes Neto 
Diretor de Tecnologia da Informação 

Matrícula/SIAPE: 2325448

 

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2022. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 23072.226817/2021-09

  

ANEXO II

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

 

 

 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../....,     

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS,

 POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE TECNOLODIA DA INFORMAÇÃO 

E A EMPRESA ................................................................................... 

 

           

 

A Universidade Federal de Minas – UFMG, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação, sediada na Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, Reitoria – 8º
andar, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 17.217.985/0054-16, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a)
pela  Portaria nº ......, de .....de.....................de 20..., publicada no DOU de .....de...............de..........., portador da Matrícula Funcional nº .........., doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) ..............................inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e
CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de
setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG
nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 06/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de ............................ que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
(R$)

     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de .........../......../........e encerramento em .........../........./..........

2.2.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro,
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.2 A execução dos serviços será iniciada__________________ (indicar a data ou evento para o início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no
Termo de Referência.

2.2.1 O prazo de execução deste contrato é de ..................., contados a partir do marco supra referido.

2.3 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de
justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

2.4. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$..........

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO1.



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  15229

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 169687

Elemento de Despesa: 

PI: M20RKG0158J

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será
feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1 As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a
fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem
como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro de Belo Horizonte – MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes e por duas testemunhas.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

 

_________________________

Representante legal da CONTRATANTE

_________________________

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Documento assinado eletronicamente por Renato Adriano Pires Domingos, Assistente em Administração, em 29/10/2021, às 15:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1053225 e o código CRC 8B9D7EE3.

Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atualização: Julho/2020

Referência: Processo nº 23072.226817/2021-09 SEI nº 1053225

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANEXO III

 

DECLARAÇÃO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA UFMG

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23072.226817/2021-09)

 

 

 

Na condição de..................................... (cargo) e representante legal da empresa........................................... (nome da empresa), CNPJ..........................., sediada no
endereço .........................................................., declaro sob penas da lei que esta empresa não possui como sócio: servidor ou dirigente de órgão ou en�dade
contratante ou responsável pela licitação.

 

 

.......................................(local), ......... de ....................... de .......... (data)

 

 

 

_____________________________________

(assinatura e iden�ficação do REPRESENTANTE LEGAL)

 Carimbo da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Renato Adriano Pires Domingos, Assistente em Administração, em 18/01/2022, às 14:12, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1199993 e o código CRC 13B63072.

Referência: Processo nº 23072.226817/2021-09 SEI nº 1199993

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO

Processo nº 23072.226817/2021-09

ANEXO IV

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

 

 

Pelo presente Termo, a empresa _________________________________, pessoa jurídica do �po _____________________________, CNPJ n°
________________________, com sede em __________________________________, neste ato representada por
________________________________________________ na qualidade de _________________________________, CPF n° _________________________,
Iden�dade nº _______________________________, expedida por ______________________ perante a Universidade Federal de Minas Gerais, declaro ter ciência
inequívoca da legislação sobre o tratamento de informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, e me
comprometo a guardar o sigilo necessário, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e do Decreto nº
7.845, 14 de novembro de 2012, e a:

 

1. manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações cien�ficas e técnicas e, sobre todos os materiais
ob�dos com sua par�cipação, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, desenhos, cópias, diagramas, modelos, fluxogramas, croquis, fotografias,
programas de computador, discos, disquetes, pen drives, processos, projetos, dentre outros;

2. A não revelar, reproduzir, u�lizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações cien�ficas ou materiais ob�dos com sua
par�cipação, sem a prévia análise da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a possibilidade de proteção, nos órgãos especializados, dos resultados ou
tecnologia envolvendo aquela informação;

3. A não tomar, sem autorização da Universidade Federal de Minas Gerais, qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de
propriedade intelectual rela�vos às informações sigilosas a que tenham acesso.

Declara e se compromete a seguir todas as normas e regras de segurança vigentes na Universidade Federal de Minas Gerais.

 

 

.......................................(local), ......... de ....................... de .......... (data)

 

 

_____________________________________

(assinatura do representante legal)

Referência: Processo nº 23072.226817/2021-09 SEI nº 1200007
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Estudo Técnico Preliminar 6/2021 

 

1. Informações Básicas 

Número do processo: 23072.226817/2021-09 

 

 
 

2. Descrição da necessidade 

2.1. Introdução 

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação de uma solução de TI para prover 

serviço de acesso remoto mediante a substituição do ambiente "Citrix Presentation Server 4.0" para publicar e entregar 

(disponibilizar) aplicativos existentes em ambiente Web e um ambiente Microsoft Windows Server para hospedar essa solução na 

infraestrutura da UFMG. 

 
 

Tabela 1 – Itens do ETP 

Item Descrição Especificação 

1 
Licenciamento de direitos de 

uso de software para servidor 

O software deve permitir publicar e entregar (disponibilizar) aplicativos 

em ambiente WEB. 

2 

Licença perpétua Microsoft 

Windows Server Standard 2019 

ou superior 

“Windows Server Standard Academic Core 2Lic 2019 Open” como pré-

requisito para hospedar o software de apresentação de aplicações bem 

como as aplicações que serão disponibilizadas. 

 

A DTI (Diretoria de Tecnologia de Informação) é a responsável por prover as soluções de Tecnologia da Informação para a 

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). 

 

Muitos serviços e sistemas providos pela DTI estão baseados em tecnologia cliente/servidor. Esses sistemas, atualmente, são 

executados em um ambiente desatualizado, cujos softwares estão descontinuados e sem nenhum suporte do fabricante, tornando 

sua manutenção difícil e por vezes onerosa. 

 

O objetivo desse estudo é determinar a melhor solução, com o melhor custo-benefício para o atendimento das necessidades das 

áreas envolvidas, garantindo a compatibilidade com os sistemas e serviços em uso no ambiente atual, mas que também possa 

hospedar novos e modernos serviços e sistemas desenvolvidos em plataformas atualizadas. 

As necessidades específicas, que serão atendidas por este ETP, podem ser consolidadas em: 

Melhorar continuamente a qualidade dos serviços de TI disponibilizados aos usuários finais; 

Aumentar a produtividade e otimizar os recursos de TI, ou a adequação dos já existentes, para que as etapas produtivas 

vigentes sejam feitas com mais facilidade, confiabilidade e com menos gargalos; 

Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI; 

Introduzir novos recursos de segurança e incluir novas ferramentas, funcionalidades, aplicações e acessórios para o 

sistema operacional e aplicações; 

Manter a disponibilidade e integridade da informação; 

Disponibilizar aplicações modernas e seguras aos usuários; 

Melhorar a alocação e utilização dos recursos computacionais disponíveis; 

Proporcionar uma estabilidade e maior desempenho geral para a aplicação, aumentando a gestão de ativos tecnológicos 

quanto para a manutenção e utilização de sua infraestrutura de TI; 

Realizar correção de falhas e bugs de segurança, encurtando o tempo de execução e processamento das tarefas; 

Agilizar a recuperação do ambiente em caso de um incidente; 

Garantir a disponibilidade e continuidade dos serviços fornecidos pela DTI à comunidade universitária. 
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Portanto, a aquisição dessas novas soluções de TI, possibilita atualização do ambiente cliente/servidor, atendendo demandas
futuras, adicionando novos recursos de segurança, garantindo a disponibilidade e continuidade dos serviços, melhorando a
experiência dos usuários, possibilitando o incremento da produtividade nas atividades da UFMG e, por fim, garantem a
continuidade de negócio da organização.
 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Divisão de Infraestrutura de Serviços Wallison Fabiano de Araújo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1.    Identificação das necessidades de negócio 

4.1.1. Necessidades de negócio para o Item 1:

Deve ser licenciado de forma perpétua, ou seja, a solução não poderá perder funcionalidade ou parar de funcionar caso o
contrato de licenciamento e suporte não seja renovado.
Deve ser escalável mediante aquisição de licenças para novos usuários.
Deve permitir que as aplicações imprimam seus relatórios em PDF.
Ser capaz de disponibilizar as aplicações por acesso Web.
Não deve ter limite de número de aplicações disponibilizadas.
Prover ambiente centralizado de gerenciamento que permite ao administrador gerenciamento das aplicações e sessões de
usuários, desconectando-os para atualização das aplicações.
Deve permitir que as aplicações acessem as ferramentas do Microsoft Office.
A solução deve prover integração com o Active Directory Samba 4, para fins de autenticação dos usuários.

4.1.2. Necessidades de negócio para o Item 2:

 

Deve ser licenciado de forma perpétua, ou seja, a solução não poderá perder funcionalidade ou parar de funcionar caso o
contrato de licenciamento e suporte não seja renovado.
Licença Windows Server Standard Acadêmica Core 2Lic 2019 Open 9EM-00633.
Licenciamento Acadêmico.
Suporte por 1 (um) ano.
Licenciamento para 18 cores.

4.2.    Identificação das necessidades tecnológicas

4.2.1. Necessidades tecnológicas para o Item 1:

Ter a capacidade de trabalhar em cluster em ambiente geograficamente separado.
Deve ter a capacidade para trabalhar com máquinas virtuais disponibilizadas em ambiente NUTANIX.
Trabalhar com serviço de diretório baseado em Samba 4.
Prover recursos de segurança, no mínimo, em nível de usuário e sistema publicado.
Deve ser licenciada de forma perpétua, ou seja, a solução não poderá perder funcionalidade ou parar de funcionar caso o
contrato de licenciamento e suporte não seja renovado.
Deve disponibilizar gerenciamento das aplicações e sessões de usuários.
Deve ser escalável mediante aquisição de licenças para novos usuários.
Não deve ter limite de número de aplicações disponibilizadas.
Possuir suporte técnico para o software.
Deve permitir que as aplicações acessem as ferramentas do Microsoft Office.
Deve permitir que as aplicações imprimam seus relatórios em PDF.
Ser capaz de disponibilizar as aplicações por acesso Web.
Compatibilidade com as aplicações existentes em ambiente cliente/servidor na tecnologia PowerBuilder versão 2012 ou
superior.
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Compatibilidade com o ambiente Microsoft Windows Server 2019 ou superior.
Deve ser capaz de trabalhar com ambientes que utilizem endereçamento IPv4 e IPv6.
Deve permitir o monitoramento e gerenciamento das conexões e aplicações.
Prover ambiente centralizado de gerenciamento.
Deve permitir ao administrador desconectar os usuários ativos para atualização do ambiente das aplicações.
Deve eliminar o uso de Microsoft Remote Desktops Services (userCalll RDS).

4.2.2. Necessidades tecnológicas para o Item 2:

Licenciar 2 (dois) nós (cluster) Nutanix, cada nó com 2 (dois) processadores de 18 (dezoito) cores físicos por 
processador, totalizando de 72 (setenta e dois) cores, com suporte por 1 (um) ano, trabalhando com Hipervisor Acropolis.
Part number: 9EM-00633-BR.
Open License for Academic.
Licença Windows Server Standard Academic Core 2Lic 2019 Open 9EM-00633.

5. Levantamento de Mercado

5.1    Consultas e estudos realizados para hospedar a solução de TI

O sistema operacional Windows Server 2019 ou superior, é o único que atende a demanda da instituição e será utilizado para
fornecer o ambiente operacional necessário para a instalação do software de apresentação e das aplicações.

Para efeitos comparativos de custo de propriedade, considerou-se o Windows Server 2019 em três versões para diferentes
finalidades conforme tabela a seguir:

Tabela 2 – Edições Windows Server 2019

Edição do Windows 
Server 2019

Ideal para Modelo de licenciamento Requisitos CAL Preço Open 
NL ERP (US$)

Datacenter
Datacenters e ambientes de 

nuvem altamente virtualizados
Baseado em núcleo Windows Server 

CAL
$ 6,155

Standard
Ambientes físicos ou 

minimamente virtualizados
Baseado em núcleo

Windows Server 
CAL

$ 972

Essentials Pequenas empresas com até 25 
usuários e 50 dispositivos

Servidores especializados 
(licença de servidor)

Nenhuma CAL é 
necessária

$ 501

Fonte:https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?
fqSARUWn7hYfByf1fFWEOh062ExzcPxpUOH5cxXunUhTYgQoi6Q7XTQONooftD9K_GIbwVvJl0lUk2_5L819hQvQ4UwcOh_HTKkCD95kwXdio-1dh2pT_guVQSpEW7_U

Observando as regras de licenciamento do Windows Server, as versões Datacenter e Standard são as que atendem aos requisitos necessários
para a criação do ambiente operacional necessário para a instalação do software de apresentação de aplicações e execução das aplicações
legadas e disponibilizadas pela DTI.

Diante da análise de mercado e da análise de custos, alinhando-se aos objetivos de negócio e ao perfil de demanda, a solução mais adequada
quantitativamente e qualitativamente é a opção pelo Windows Server Standard. Essa escolha se deve, exclusivamente, pela economicidade
advinda do item sem interferência no objetivo final de utilização do software. Conforme pode ser aferido no próprio catálogo de soluções de
TI, as licenças do Windows Server Datacenter são muito mais caras que as licenças do Windows Server Standard.

Para efeitos comparativos entre os tipos de licença, considerou-se o licenciamento Convencional e o licenciamento Acadêmico, conforme
tabela a seguir:

Tabela 3 - Comparação entre preços das licenças convencional e acadêmico

Tipo licença Descrição Preço

Convencional
Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 2 Licenses NL Core License.
Part number: 9EM-00653-BR

R$ 1.418,07

Acadêmico
Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core License
Part number: 9EM-00633-BR

R$ 390,00

Fonte: Orçamento coletado por fornecedores
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A seguinte versão específica do software Microsoft Windows Server Acadêmico é recomendada pela economicidade advinda do
item sem interferência no objetivo final de utilização do software para atender a composição da solução a ser contratada.

5.2    Consultas e estudos realizados para a solução de TI (cenários)

O levantamento de mercado foi realização através de pesquisas de soluções de TI semelhantes e compatíveis com a solução e
aplicações existentes na DTI. Nenhuma das soluções encontradas é software livre ou software público, não estando disponíveis
no Portal do Software Público: (https://www.gov.br/governodigital/6W-br/software-publico).

A análise das soluções foi feita através de consultas em documentações no site oficial das empresas, além de reuniões e
apresentações com representantes de cada solução de forma online.

Os orçamentos foram recebidos por e-mail, conforme solicitado a várias empresas. Pelo qual atende aos requisitos técnicos e
funcionais para o fornecimento das licenças de uso dos softwares.

Nesse sentido, encontramos quatro cenários possíveis, apresentando cada solução com seus pré-requisitos, necessários para
instalação e perfeito funcionamento da solução adquirida:

1.    Cenário 1: Solução Go-Global.
2.    Cenário 2: Solução Citrix Virtual Apps.
3.    Cenário 3: Solução XI Frame.
4.    Cenário 4: Solução TSPLUS.

Quadro 1 – Quadro das especificações do cenário 1

Cenário 1
Solução TI Go-Global

Empresa GRAPHON CORPORATION – https://www.graphon.com/

Orçamento Centric System Brazil Softwares Ltda -  https://centric.com.br

Descrição
A solução GO-Global entrega aplicativos virtualmente para qualquer local, dispositivo e sistema operacional. Ele 
permite publicar aplicativos, configurar opções e gerenciar sessões em um único computador ou cluster de 
servidores. Os aplicativos são executados em um host central seguro.

Análise 
da 

Solução

Características:

Permite a execução de aplicativos pesados em um host centralizado usando baixo custo, computadores 
minimamente configurados e dispositivos móveis. Para os usuários finais, os aplicativos aparecem como se 
estivessem rodando localmente, com todos os recursos, funções e marca mantida.
Baixo Consumo de Link com velocidade (12 a 16 kbps por usuário).
Oferece Segurança SSL (Criptografia até 256-bit AES).
IPV6 e IPV4: Suporte ao Internet Protocolversion6 (Ipv6).
Gerenciamento de sessões: Permite configurar e gerenciar sessão do usuário.
Não há limites no número de aplicações instaladas.
Compatível com as aplicações legadas PowerBuilder.
Compatível com o ambiente NUTANIX.
Tecnologia Protocolo RXP para o processo de aquisição de licenças, para o acesso simultâneo das 
aplicações.
O Go-global elimina o uso do Microsoft Remote Desktops Services.

As licenças RDS CAL, no caso do GO-Global, não são necessárias por uma série de questões 
técnicas e de arquitetura.
Active Directory: Permite autenticação através dos usuários criados no AD Samba 4.

Licenciamento Centralizado: permite aplicar todas as licenças do GO-Global em um único servidor e 
distribuir as essas licenças para quantos servidores da rede houver necessidade.
Licenciamento Redundante: permite licenciar três servidores de forma simultânea. Nesse caso, se o servidor 
MASTER cair, o servidor secundário em comunicação com o servidor terciário formando um quórum de 
licenças.
Relay Server fornece controle centralizado sobre um ou mais servidores GO-Global. Ele recebe as conexões 
dos usuários e distribui as sessões para um conjunto de servidores de aplicação com balanceamento de carga.

Clientes:

Compatível com clientes Windows, Linux, UNIX, Mac OS X, IOS e Android.
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Acesso Web, compatível com HTML 5.
Browser: (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari e Chrome).
Acesso pelo cliente App Controler, disponível na solução.
Impressão local: Permite que usuários imprimam documentos localmente na impressora estando conectados 
a estação de trabalho sem a necessidade de instalar o driver nativo da impressora no servidor.
Permite aos usuários acessarem os discos e USB da estação local.

Pré-
requisitos
(item 2)

Licenciamento Windows Server 2019 ou superior:

36 licenças Windows Server Standard Core 2Lic 2019.

Item 1 – Orçamentos: Itens e custo total

Item Qtd Preço UN Total

GO-Global for Windows - Competitive Replacemant - License FULL - 3 anos de 
Suporte

80 R$ 704,40 R$ 56.352,00

Total R$ 56.352,00

Item 2 – Orçamento itens e custo total: Licenças Windows Server

Item Qtd Preço UN Total

Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core 
License  SKU: 9EM-00633-BR

36 R$390,00 R$ 14.040,00 

Total  R$ 14.040,00

Quadro 2 – Quadro das especificações do cenário 2

Cenário 2
Solução TI Citrix Virtual Apps 

Empresa Citrix Systems, Inc (https://www.citrix.com/pt-br)

Orçamento Add Value Technologies (https://www.addvalue.com.br)

Descrição
Citrix Virtual Apps é líder em virtualização de serviços de desktop como serviço (daas). Ele fornece a capacidade 
para arquiteturas híbridas ao combinar no local com Citrix Cloud.

Análise 
da 

Solução

Características:

Possibilidade de apagar de modo remoto os dados de dispositivos que no caso forem perdidos ou roubados.
Possui protocolo de segurança, o que torna o produto confiável. 
O aplicativo funciona como se estivesse instalado no próprio dispositivo.
Gerenciamento de sessões: Permite configurar e gerenciar sessão do usuário. 
Não há limites no número de aplicações instaladas.
Compatível com as aplicações legadas PowerBuilder.
Active Directory: Obrigatório o uso do Microsoft Active Directory.
Balanceamento de Carga: Permite balanceamento de carga dos servidores.
Compatível com o ambiente NUTANIX.
O licenciamento da solução “Citrix Virtual Apps” é obrigatório a aquisição dos itens: (“GW ADV VPX” e 
“CSS SELECT GW ENT VPX 3 YRS”) que permitem acesso externo aos usuários nas aplicações. 
Tempo de licenciamento: 80 usuários por subscrição por 3 anos, tendo que ser renovados nesse período. O 
Licenciamento não é perpétuo.

Clientes:

Permite seus colaboradores utilizarem seus próprios dispositivos para acessar aplicativos e dados virtuais de 
trabalho de qualquer localidade a partir de qualquer sistema operacional ou plataforma.
A interface web é fácil de acessar e usar.
Aplicativos publicados baseados em servidor, compatível com aplicativos Windows, Web ou Linux, 
permitindo acesso seguro em uma ampla variedade de dispositivos. 
Compatível com clientes Windows, Linux, UNIX, Mac OS X, IOS e Android.
Permite acesso a seus aplicativos de qualquer lugar que tenha acesso à Internet. 
Acesso Web compatível com HTML 5. 
Browser: (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari e Chrome).
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Impressão: Permite que usuários imprimam documentos localmente na impressora estando conectados a 
estação de trabalho sem a necessidade de instalar o driver nativo da impressora no servidor.

Pré-
requisitos
(item 2)

Licenciamento Windows Server 2019 ou superior:

36 licenças Windows Server Standard Core 2Lic 2019.
80 licenças Windows Server CAL 2019 Single OLP NL.
Serviço de implantação do ambiente AD.

tem 1 – Orçamentos: Itens e custo total

Item Qtd Preço UN Total

Citrix Virtual Apps On-Prem 80 R$ 4.965,00 R$ 397.200,00

GW ADV VPX 2 R$ 5.702,00 R$ 11.404,00

CSS SELECT GW ENT VPX 3 YRS 2 R$ 3.765,00 R$ 7.530,00

Serviço de implementação Citrix 1 R$ 73.416,00 R$ 73.416,00

Total R$ 490.550,00

Item 2 – Orçamento itens e custo total: Licenças Windows Server

Item Qtd Preço UN Total

Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core 
License  SKU: 9EM-00633-BR

36 R$ 390,00 R$ 14.040,00 

WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc UsrCAL 80 R$ 120,00 R$ 9.600,00

WinRmtDsktpSrvcsCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc UsrCAL 80 R$ 311,00 R$ 24.880,00

Serviço de implementação Ambiente AD 1 R$ 29.964,00 R$ 29.964,00

Total  R$ 78.484,00

Quadro 3 – Quadro das especificações do cenário 3

Cenário 2
Solução TI Citrix Virtual Apps 

Empresa Nutanix 10(https://www.nutanix.com)

Orçamento Fornecedor A 

Descrição
O XI Frame é uma solução de desktop como serviço (DaaS) que permite acessar seus apps em qualquer dispositivo e 
em qualquer local. O Frame contém abordagem simples para entrega de aplicativos e desktops. Seus usuários obtêm 
acesso fácil a desktops virtuais remotos ou a capacidade de transmitir vários aplicativos em qualquer dispositivo.

Análise 
da 

Solução

Características:

Suporte a várias nuvens e nuvem híbrida (Nutanix AHV, AWS, Azure e GCP) para oferecer suporte a VMs 
de carga de trabalho no local e em nuvens públicas;
Balanceamento de carga: O Frame detecta o uso ocioso e suspende automaticamente a carga de trabalho, 
economizando custos de infraestrutura.
Criar e restaurar aplicações com backups
Entrega recursos 2D ou 3D de forma ágil.
Integração de armazenamento em nuvem nativa, incluindo Microsoft OneDrive, Google Drive, DropBox e 
Box. 
Integração com OneDrive, Box, DropBox e Google Drive nativos
Possui Dashboard na interface de gerenciamento dos usuários.
Instalação de aplicações em pools.
Entrega rápida e fácil de aplicações.
Autenticação AD moderna (SAML / Oauth) e clássica. Permite autenticação através dos usuários criados no 
Active Directory, compatível com Samba 4.
Gerenciamento de sessões: Permite configurar e gerenciar sessão do usuário. Tempo de ociosidade dos 
usuários para economizar o consumo do licenciamento.
Executa aplicações legadas de qualquer dispositivo, sendo compatível com as aplicações legadas 
PowerBuilder.
Solução já integrada ao Nutanix, infraestrutura já em uso na DTI.
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Clientes:

Acessam aos aplicativos virtuais e desktops por meio de qualquer Browser HTML5, como Chrome, Firefox, 
Safari ou IE11 e não há necessidade de Java ou Flash. 
Não requer configuração do acesso ao cliente, apenas um link em qualquer browser suportado.
Elimina a necessidade de instalar e manter plug-ins, clientes, receptores ou agentes do lado do cliente.
Compatível com clientes Windows, Linux, UNIX, Mac OS X, IOS e Android.
Impressão local: Permite que usuários imprimam documentos localmente na impressora estando conectados 
a estação de trabalho sem a necessidade de instalar o driver nativo da impressora no servidor.

Pré-
requisitos
(item 2)

Licenciamento Windows Server 2019 ou superior:

36 Para licenças Windows Server Standard Core 2Lic 2019.
80 licenças Windows Server CAL 2019 Single OLP NL.

tem 1 – Orçamentos: Itens e custo total

Item Qtd Preço UN Total

Frame Concurrent User Subscription Licence – 3 Years 80 R$ 690.880,00 R$ 690.880,00

Serviços de implantação 1 R$ 34.290,00 R$ 34.290,00

Total R$ 725.170,00

Item 2 – Orçamento itens e custo total: Licenças Windows Server

Item Qtd Preço UN Total

Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core 
License  SKU: 9EM-00633-BR

36 R$390,00 R$ 14.040,00 

Windows Server CAL 2019 Single OLP NL Academic Device CAL  SKU: R18-
05746-BR

80 R$ 102,00 R$ 8.160,00

Total  R$ 22.200,00

Quadro 4 – Quadro das especificações do cenário 4

Cenário 1
Solução TI TSPLUS

Empresa TSPLUS – Secure Remote Access – https://tsplus.net/

Orçamento TSPLUS – Secure Remote Access (Brasil) – https://tsplusbrasil.com.br/

Descrição

O TSplus (Área de trabalho remota e Entrega de aplicativcos). Permite que qualquer sistema W7, W8, W10 ou W19 
atue como um Citrix ou Terminal Server. Várias sessões simultâneas, publicação contínua de aplicativos, impressão 
universal, balanceamento de carga, failover, controle de aplicativos.

O TSplus permite o acesso em qualquer servidor para 3, 5, 10, 25 ou ilimitado usuários! O TSplus é a melhor 
solução para obter publicação perfeita de aplicativos, impressão universal, balanceamento de carga, failover e 
controle de aplicativos.

Características:

O Terminal Service CALs  não um é requisito necessário. 
O gerenciador de licenças do Terminal Service (Remote Desktop Service) também não é necessário.
Baixo custo, alta qualidade e desempenho .
Suporte para cores de 32 bits.
Controle avançado de aplicativos por usuário/grupo.
Comunicação segura entre o servidor (como ocultar drives do servidor, firewall RDP, criptografia.
Acesso seguro à web com encaminhamento de porta por HTTP e HTTPS.
O Gateway Portal possibilita conectar-se a vários servidores.
O client em HTML5 permite o uso via tablets IPAD e Android.
Suporte a load balancing e failover.
Suporte a conexões simultâneas.
Controle de aplicativo 'por usuário' ou 'por grupo de usuários'
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Análise 
da 

Solução

Clients de conexão Seamless e RemoteApp
Totalmente compatível com o protocolo RDP
Suporte para tela dupla, som bidirecional e RemoteFX quando compatível com a versão do Windows.
Suporte para conexão local e remota.
Suporte a usuários de Workgroup e Active Directory.
Conexão através de qualquer navegador web com o TSplus HTTP Web Server.
Acesso a sua lista de aplicativos em qualquer navegador web através do TSplus Web Applications Portal.
Farm de servidores TSplus (uma licença por servidor).
Número ilimitado de usuários trabalhando simultaneamente em uma arquitetura escalonável com 
balanceamento de carga.
Capacidade de atribuir um ou vários Application Server(s) a usuários ou grupos.
Não há limites no número de aplicações instaladas.
Compatível com as aplicações legadas PowerBuilder.
Compatível com o ambiente NUTANIX.

Clientes:

Compatível com clientes Windows, Linux, UNIX, Mac OS X, IOS e Android.
Clients de acesso à web Windows e HTML5 incluídos nos arquivos de logon HTML.
Browser: (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari e Chrome).
Conexão fácil em dispositivos iPhone/iPad e Android.
Conexão segura em qualquer navegador web com TSplus HTTPS Web Server e servidor SSH.
Recursos de impressão: Imprima de qualquer local, sem ter que instalar nenhum driver de impressora.

Pré-
requisitos
(item 2)

Licenciamento Windows Server 2019 ou superior:

36 licenças Windows Server Standard Core 2Lic 2019.

Item 1 – Orçamentos: Itens e custo total

Item Qtd Preço UN Total

TSPLUS ENTERPRISE EDITION - ILIMITADO 02 R$ 10.140,98 R$ 20.281,96

ATUALIZACOES 36 MESES (45% DA LICENCA)  02 R$ 4.563,44 R$ 9.126,88

Total R$ 29.408,84

Item 2 – Orçamento itens e custo total: Licenças Windows Server

Item Qtd Preço UN Total

Windows Server Standard Core 2019 Single OLP 2Lic NL Academic Core 
License  SKU: 9EM-00633-BR

36 R$390,00 R$ 14.040,00 

Total  R$ 14.040,00

5.2 Comparativo entre os cenários

Quadro 4 – Comparativo entre os cenários

Recursos e Funções
(Cenário 1)
GO-Global

(Cenário 2)
Citrix XenApp

(Cenário 3)
XI Frame

(Cenário 4)
TSPLUS

Disponibiliza aplicações web Sim Sim Sim Sim

Permite impressão em PDF Sim Sim Sim Sim

Limite no número de aplicações 
instaladas

Não Não Não Não

Compatível com aplicações 
PowerBuilder disponíveis na DTI

Sim Sim Sim Sim

Software livre ou software público Não Não Não Não

Consumo de Hardware Baixo Consumo Alto Consumo Baixo consumo Baixo Consumo

Balanceamento de Carga Sem custo adicional
Sem custo 
adicional

Sem custo adicional Sem custo adicional

Permite redundância geográfica Sim Sim Sim Sim

Internet Explorer, Internet Explorer, Internet Explorer, Internet Explorer, 
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Navegadores (Browsers) Firefox, Apple Safari 
e Chrome

Firefox, Apple 
Safari e Chrome

Firefox, Apple Safari 
e Chrome

Firefox, Apple Safari 
e Chrome

Gerenciamento de aplicações e sessões Sim Sim Sim Sim

Protocolo RXP RDP RDP RDP

Quantidade de licenças Cal Windows 0 80 80 0

Utilizam endereçamento IPv4 e IPv6 Sim Sim Sim Sim

Compatível com serviço de diretório 
Samba 4 Active Directory

Sim Não Sim Sim

Compatível com ambiente NUTANIX Sim Sim Sim Sim

Licenciamento perpétuo da solução Sim Não Sim Sim

Tempo de suporte para solução 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos

Valor da solução de TI com instalação 
e suporte online por 3 anos

R$ 56.352,00 R$ 490.550,00 R$ 725.170,00 R$ 29.408,84

Valor das licenças Windows para 
hospedar a solução de TI

R$ 14.040,00 R$ 78.484,00 R$ 22.200,00 R$ 14.040,00

5.3.    Justificativa do cenário escolhido

O Cenário 3 é integrado ao NUTANIX, facilitando o processo de migração e instalação das aplicações. Porém, apresenta o maior
valor em relação aos outros cenários (R$ 725.170,00, por 3 anos) para aquisição da solução. O seu licenciamento é por
subscrição, nesse caso a funcionalidade da solução não é interrompida, pós-período, mas será necessário renovar a licença para
garantir suporte e atualização de patchs junto ao fabricante. Por utilizar o protocolo RDP da Microsoft é necessário a aquisição de
80 licenças UserCall Windows.

O Cenário 2 possui o valor de (R$ 490.550,00, por 3 anos) para aquisição da solução. O licenciamento da solução não é perpétuo,
tendo que ser renovado a cada 3 anos para continuar a utilizar disponibilizando o serviço aos usuários. Necessita de licenças
UserCall RDS para 80 usuários e um ambiente Active Directory Microsoft. O Centro de Computação já possui um ambiente
Active Directory baseado em Samba 4. Nesse caso, o Cenário 2 não é compatível com a infraestrutura já existente.

O Cenário 1 apresenta menor custo direto para a Instituição. O seu licenciamento é por subscrição, nesse caso a funcionalidade
da solução não é interrompida, pós-período, mas será necessário renovar a licença para garantir suporte e atualização de patchs
junto ao fabricante. É compatível com o ambiente Active Directory Samba 4, preexistente na DTI. Utiliza tecnologia Protocolo
RXP para o acesso simultâneo das aplicações. Com isso as licenças Microsoft Remote Desktops Services (UserCall RDS) não
são necessárias. 

O Cenário 4 apresenta menor custo direto para a Instituição. O seu licenciamento é por subscrição, nesse caso a funcionalidade 
da solução não é interrompida, pós-período, mas será necessário renovar a licença para garantir suporte e atualização de patchs 
junto ao fabricante. É compatível com o ambiente Active Directory Samba 4, preexistente na DTI. Licenças Microsoft Remote 
Desktops Services (UserCall RDS) não são necessárias. 

Com objetivo de buscar uma relação adequada de custo-benefício, tanto para atender as necessidades de negócio da Instituição, 
quanto proteção dos investimentos baseado na alta disponibilidade, economicidade dos gastos públicos, seguindo os objetivos 
estratégicos da DTI, os Cenários 1 e 4 são bem similares e atendem aos requisitos de negócio e tecnológicos da DTI e apresentam 
o melhor custo/beneficio para a Instituição.
 

6. Descrição da solução como um todo

Pretende-se adquirir uma solução capaz de disponibilizar aplicações em ambiente cliente/servidor para qualquer local, dispositivo
ou sistema operacional. Que seja compatível com aplicações já existentes no CECOM, desenvolvidas com a tecnologia
PowerBuilder, na versão 2012 ou superior. Deve ser incluindo na aquisição da solução a instalação, customização e integração
inicial, repasse de conhecimento, suporte especializado e garantia.

Uma vez que as aplicações a serem disponibilizadas têm como requisito o uso do sistema operacional Windows Server 2019 ou
superior, não serão tratados nesse estudo os demais sistemas operacionais.
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As aplicações disponibilizadas operam em ambiente Windows, não sendo possível encontrar soluções alternativas que atendam
todos os requisitos necessários para o seu bom funcionamento. 

Essa solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública e está disponível no Catalogo de
Soluções de TIC com Condições padronizadas, previstos na Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019
(https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic).

6.1. Necessidade de adequação do ambiente:

Aquisição de licenças Microsoft Office.
Infraestrutura tecnológica: Não há necessidade de adequação.
Infraestrutura elétrica: Não há necessidade de adequação.
Logística de implantação: Não há necessidade de adequação.
Espaço físico: Não há necessidade de adequação.
Mobiliário: Não há necessidade de adequação.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1.    Estimativa para o item 1:

De acordo com estudos realizados no ambiente atual Citrix Presentation Server 4.0, é necessário que a solução adquirida
contemple, no mínimo, 80 usuários simultâneos. Esse relatório foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2020.

7.2.    Estimativa para o item 2:

Licenciar 2 (dois) nós (cluster) Nutanix, cada nó com 2 (dois) processadores de 18 (dezoito) cores físicos por
processador, totalizando de 72 (setenta e dois) cores, com suporte por 1 (um) ano, trabalhando com Hipervisor Acropolis.
Total de licenças: 36 licenças “Windows Server Standard Academic Core 2Lic 2019 Open 9EM-00633”.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Tabela 4 - Estimativa do valor da contratação por Cenário

Item (Cenário 1)
GO-Global

(Cenário 2)
Citrix XenApp

(Cenário 3)
XI Frame

(Cenário 4)
TSPlus

1 R$ 56.352,00 R$ 490.550,00 R$ 725.170,00 R$ 29.408,84

2 R$ 14.040,00 R$ 78.484,00 R$ 22.200,00 R$ 14.040,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não aplicável, pois a entrega parcelada das licenças poderá ocasionar mais atraso na atualização do ambiente e também aumentar 
o risco de danos ao negócio da UFMG.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Aquisição de licenças de uso de software PowerBuilder, cuja aquisição será feita no mesmo pregão.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação pretendida está em consonância com o “Planejamento Estratégico 2020-2021 da DTI (Diretoria de Tecnologia da
Informação)”, na medida em que visa, dentro de um contexto de expansão da Universidade, alinhar o desenvolvimento de
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soluções de TIC com as necessidades e os objetivos estratégicos das áreas de negócio e com os “Objetivos estratégicos do PDTIC
da UFMG 2021 – 2024” em prover, ampliar e modernizar a infraestrutura de TIC adequada às necessidades e objetivos
institucionais. O PDTIC está em fase de aprovação no Comitê de Governança Digital.

A contratação de uma nova solução de TI encontra-se alinhada a estratégia da DTI de modernização tecnológica e
aperfeiçoamento técnico do trabalho desenvolvido, visando soluções técnicas mais assertivas, e consequentemente melhor
utilização dos recursos públicos:

OE06 - Alinhar o desenvolvimento de soluções de TIC com as necessidades e os objetivos estratégicos das áreas de
negócio.

A contratação também está prevista no PAC 2021:

Grupo: “Renovação de Subscrição de Software e atualização de software”.
Item 82, “Licenciamento de direitos permanentes de uso de software para servidor”.

12. Resultados Pretendidos

Possibilitar ampliação dos serviços oferecidos pelo CECOM à comunidade.
Aumento da produtividade e otimização dos recursos de TI, ou a adequação das já existentes, para que as etapas
produtivas vigentes sejam feitas com mais facilidade, confiabilidade e menos gargalos.
Introdução de novos recursos de segurança e inclusão de novas ferramentas, funcionalidades, aplicações e acessórios
para o sistema operacional e aplicações.
Agilizar a recuperação do ambiente em caso de um incidente.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica por se tratar de licenças de softwares.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica por se tratar de licenças de softwares.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as informações do presente estudo, entende-se que a presente contratação
configura-se tecnicamente VIÁVEL.

16. Responsáveis

PORTARIA Nº 1520, DE 01 DE MARÇO DE 2021

 

WALLISON FABIANO DE ARAÚJO
Analista de TI
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PORTARIA Nº 1520, DE 01 DE MARÇO DE 2021

 

MÁRCIO DA COSTA VIANA
Analista de Tecnologia da Informação

 

 

PORTARIA Nº 1520, DE 01 DE MARÇO DE 2021

 

GUILHERME HENRIQUE SILVA GOMES
Assistente em Administração


