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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.940/2018-EMSERH 
 

Objeto: Aquisição de Servidor de Rede Local e Storage para atender as 
necessidades da EMSERH. 
 

Visando comunicação futura entre esta EMSERH e essa empresa, solicito 
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 
Setorial de Licitação desta EMSERH, através do e-mail: csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
kellen.aires@emserh.ma.gov. br ou via protocolo na EMSERH. A não remessa do 
recibo exime o Agente de Licitação e a Comissão Setorial de Licitação – 
CSL/EMSERH de comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

  
PESSOA JURÍDICA: 
 
ENDEREÇO: 
 
CNPJ DA PJ: 
 
TELEFONE(S): 
 
FAX: 
 

E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 
 
CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 
 
TELEFONE/FAX: 
 

Obs.: Preenchimento com “letra de forma”. 
 
Recebi da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, 

cópia do Edital da Licitação Presencial nº 073/2018-CSL/EMSERH, cujos envelopes 
de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO serão recebidos pelo Agente de 
Licitação no dia 05 de setembro de 2018 às 09h00min conforme endereço indicado 
no edital. 

 
São Luis, _______ de ___________de 2018. 

 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Responsável 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
mailto:raulifran.emserh@gmail.com
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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.940/2018 – EMSERH 
 

 
OBJETO: Aquisição de Servidor de Rede Local e Storage para atender 
as necessidades da EMSERH. 
  
 
ORGÃO LICITANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EMSERH. 
 
 
ENDEREÇO: Avenida Borborema, Quadra n° 16, n° 25, bairro Calhau – 
São Luís – MA.  
 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/09/2018. 
 
 
HORÁRIO: 09h00min (Horário Local).  
 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Auditório da EMSERH, localizada na 
Avenida Borborema, Quadra n° 16, n° 25, bairro Calhau – São Luís – MA. 

 
 
Agente de Licitação: Kellen Bianka Aires da Costa 
 
Equipe de Apoio: Denise Milena Rocha de Sousa 
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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.940/2018-EMSERH 

 
MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREÂMBULO 

 
A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – 

EMSERH, inscrita no CNPJ sob nº 18.519.709/0001-63, sediada na Av. Borborema, 
Quadra n° 16, n° 25, Bairro do Calhau – São Luís – Maranhão, por intermédio de seu 
Agente de Licitação, designado pela Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de janeiro de 2018, torna 
público que no dia 05 de setembro de 2018 ás 09h00min, no Auditório do EMSERH, 
localizada na Av. Borborema, Quadra n° 16, n° 25, Bairro do Calhau – São Luís – 
Maranhão, realizará Licitação Presencial, modo de Disputa Aberto, com critério de 
julgamento do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
A licitação reger-se-á pelas disposições do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH, disponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da 
Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 
de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 13.303, de 30 de 
junho de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações. 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Licitação, em contrário. 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de Servidor de Rede Local 
e Storage para atender as necessidades da EMSERH., conforme especificações 
constantes neste edital e seus anexos, bem como na planilha a seguir: 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1 Sistema de Consolidação de Unidades de Processamento 01 

2 Unidade de Processamento para Virtualização de Data Center 02 

3 Unidade de Processamento para Banco de Dados 01 

4 Disco Rígido para Servidor 08 

 

1.2. O valor estimado do contrato a ser celebrado será sigiloso, sendo 

divulgado o detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias 
para a elaboração das propostas como consta no Anexo A do Termo de Referência 
– ANEXO I. 

  

http://www.emserh.ma.gov.br/


 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
Av. Borborema, Quadra 16, Número 25, Calhau- CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 

CNPJ: 18.519.709/0001-63 
 
 

Página 5 de 59 

CSL / EMSERH 

 
Folha: ___________ 

 
Proc. 36.940/2018/EMSERH 

 

Rubrica: ____________ 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  

2.1. A despesa com a presente contratação correrá por conta das dotações 
orçamentárias de acordo com a seguinte classificação:  
 
Unidade Orçamentária: 21202;  
Unidade: EMSERH;  
Despesa: 1-2-03-04-01-0001 – Equipamentos de Informática. 

 
3. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
3.1. Os licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos 
neste Edital, podendo qualquer interessado acompanhar seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 
3.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, 
farão parte integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição. 
 
3.3. Os envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão 
recebidos pelo Agente de Licitação e sua Equipe de Apoio, em envelopes 
separados, devidamente lacrados e identificados na parte externa na forma definida 
neste Edital. 

 
3.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de 
Licitação, em contrário. 

 
3.5. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas e os documentos de habilitação. 

 
3.6. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 
procedimento e a segurança da contratação. 

 
3.7. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página 
www.emserh.ma.gov.br ou na sede da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares – EMSERH, situada na Avenida Borborema, Quadra 16, n° 25, 
bairro Calhau, São Luís/MA, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min as 
12h00min e das 14h00min às 18h00min, onde poderão ser consultados 
gratuitamente. 
 

3.7.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 
disponibilizados na página www.emserh.ma.gov.br e na sede da EMSERH. 
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3.7.2. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá estar ciente da necessidade de 
acompanhamento, na página www.emserh.ma.gov.br de eventuais notificações 
e comunicações.  
 

3.8. Ao adquirir cópia do Edital, o interessado deverá cadastrar o nome da empresa, 
nº CNPJ, endereço em que receberá notificação, fone, fax, e-mail e celular, se 
houver, nome do responsável da empresa, e ainda comunicar qualquer mudança 
posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 

 
3.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos 
em dia de expediente na EMSERH. 

 
3.10. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 
2.200, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em 
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel. 
 
3.11. É facultado ao Agente de Licitação: 

 
a) É facultada ao Agente de Licitação ou Autoridade Competente da EMSERH, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente no envelope 
contendo a proposta ou envelope contendo a documentação, salvo os 
documentos ou informações de caráter elucidativo ou esclarecedores dos 
constantes do processo. 
 
b) No julgamento da Proposta e da Documentação de Habilitação sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância da Proposta, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados. 
 
c) Relevar omissões puramente formais observadas na Documentação e na 
Proposta, desde que não contrariem a legislação e não comprometam a lisura 
da licitação. 

 
d) Negociar em qualquer momento da Licitação os preços e condições da 
Proposta, visando aumentar as vantagens em favor da EMSERH, não podendo, 
porém, alterar o objeto ou condições de classificação e habilitação. 

 
e) Controlar o uso de celulares, pagers e outros meios de comunicação dos 
licitantes presentes na sessão. 

 
f) Se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados 
em 2º e 3º lugares, caso não seja vencedor o proponente de menor preço. 
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g) Delegar aos membros da Equipe de Apoio atribuições pertinentes ao processo. 

 
h) Suspender os trabalhos das Sessões Públicas para análise de documentos, 
diligências e julgamento das propostas. 

 
i) Adiar a Sessão Pública de abertura do certame por razões administrativas e 
ainda modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da Proposta. 

 
j) Em qualquer fase da licitação, adiar sessões, assim como suspender os 
trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a 
continuidade dos trabalhos em Ata circunstanciada da Sessão. 

 
4. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

 
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório, protocolizando o pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, diretamente, 
na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL da EMSERH ou enviados por e-
mail (csl@emserh.ma.gov.br e/ou kellen.aires@emserh.ma.gov.br), em dias úteis e 
em horários de expediente, das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. 
 
4.2. Caberá ao Agente de Licitação, auxiliado pelo setor requisitante, responder o 
pedido de esclarecimento e decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias 
uteis; 

 
4.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 
data para a realização do certame; 

 
4.4. Os prazos para impugnação do Edital e pedido de esclarecimento determinados 
neste Edital são decadenciais, portanto se formulados fora dos prazos estabelecidos 
serão considerados intempestivos. 

 
4.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
4.6. Caso as Impugnações sejam encaminhadas por e-mail o interessado obriga-se 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas apresentar na CSL/EMSERH o 
documento original, sob condição de ser desconsiderado seu pedido. 

 
4.7. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizados na página 
EMSERH, www.emserh.ma.gov.br e na sede da EMSERH. 

 
4.7.1. Ao acessar o Edital no site da EMSERH, o interessado estará ciente da 
necessidade de acompanhamento, na pagina www.emserh.ma.gov.br, de 
eventuais alterações, notificações e comunicações. 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
http://www.emserh.ma.gov.b/
http://www.ccl.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.b/
http://www.secid.ma.gov.br/
http://www.secid.ma.gov.br/
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4.7.2. A EMSERH notificará somente os interessados que informaram a retirada do 
Edital na sede da EMSERH ou via e-mail. 

 
4.8. O Agente de Licitação para resposta às impugnações formuladas ou aos pedidos 
de esclarecimentos recebidos poderá auxiliar-se do apoio do setor responsável pela 
elaboração do Termo de Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da EMSERH. 

 
4.8.1. Se a resposta à impugnação não ocorrer no prazo estabelecido à EMSERH 
poderá na sessão já designada para abertura do certame declarar seu adiamento 
até ulterior deliberação cuja nova data para a realização do certame, será 
divulgada pelo mesmo instrumento em que se deu aquela do texto original. 
 
4.8.2. Havendo qualquer modificação no Edital decorrente de acolhimento de 
Impugnação ou não, que afete substancialmente a formulação das Propostas a 
sessão de abertura do certame será suspensa e designada nova data para a 
realização do certame, com fixação do prazo igual ao inicialmente estabelecido. 

 
4.9. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e 
o Agente de Licitação, sua Equipe de Apoio e demais servidores da CSL/EMSERH. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
5.1. Poderão participar desta Licitação Presencial os interessados que tenham ramo 
de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências 
quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes 
deste Edital e seus Anexos. 

 
5.2. Não participará direta ou indiretamente desta Licitação, de acordo com o art. 7º 
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, a empresa: 

 
a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social seja diretor ou empregado da EMSERH; 
 
b) suspensa pela EMSERH; 

 
c) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela 
administração pública municipal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

 
d) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

 
e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

 
f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção; 



 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
Av. Borborema, Quadra 16, Número 25, Calhau- CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 

CNPJ: 18.519.709/0001-63 
 
 

Página 9 de 59 

CSL / EMSERH 

 
Folha: ___________ 

 
Proc. 36.940/2018/EMSERH 

 

Rubrica: ____________ 

 
g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 
h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 
5.2.1. Aplica-se a vedação prevista no subitem 5.2: 

 
a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem 
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de 
licitante;  
 
b) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo 
de gestão ou rompido seu vínculo com a EMSERH há menos de 06 (seis) 
meses; 
 
c) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

 
c.1) Dirigente da EMSERH; 
 
c.2) Empregado da EMSERH cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela licitação ou contratação; 
 
c.3) autoridade do ente público ao que a EMSERH está vinculada. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 
 

6.1. A Licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Agente de 
Licitação, com apenas um Representante Legal, ou através de Procurador 
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
 

6.1.1. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados 
em original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Comissão Setorial de Licitação - CSL/EMSERH, ou por publicação 
em órgão da Imprensa Oficial. 

 
6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, 
em separado dos envelopes n°s 01 – Proposta de Preços e 02 – Documentos de 
Habilitação:  

 
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com 
todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão competente, em se tratando de 
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, os documentos 
acima mencionados deverão estar acompanhado da comprovação de eleição de 
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seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou 
particular, ou Carta Credencial (Anexo II), no qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a esta Licitação 
Presencial;  

 
b.1) procuração por instrumento particular e Carta Credencial (Anexo II) 
deverão estar acompanhadas de cópia do documento que comprove os 
poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a"; 
 
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 
(Anexo II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 
credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos 
estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para 
outorgar poderes no que tange a sua representatividade.  

 
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha 
foto do representante (legal ou procurador) da empresa interessada. 
 
d) Declaração do licitante de que este se enquadra como microempreendedor 
individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 14, §§ 2º e 3º da Lei Estadual 
nº 10.403/2015, conforme modelo no Anexo VII; 
 
e) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, no modelo do 
Anexo III deste Edital; 

 
6.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar 
preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante 
durante a sessão pública da Licitação Presencial.  

 
a) Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço.  

 
6.4. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão 
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  
 
6.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma 
empresa, bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa.  
 
6.6. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Agente de Licitação, 
a cada Sessão Pública realizada, sendo possível o credenciamento de novo 
representante. 
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6.7. Encerrado o credenciamento e iniciada a abertura do primeiro envelope de 
propostas de preços, o ingresso de licitantes ao recinto será permitido apenas ao 
interessado assistir a sessão, sem perturbar os trabalhos, não sendo mais 
admitidos, a partir desse momento, novas propostas/licitantes. 
 
6.8. Falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos 
concernentes à licitação em nome da empresa licitante e, no caso específico da 
Licitação Presencial, de participar da etapa de lances verbais, mas não de participar 
das sessões públicas de abertura dos envelopes. 

 
6.9. A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 
Habilitação (Anexo III) impossibilitará o representante de praticar atos 
concernentes à licitação em nome da empresa licitante e, no caso específico da 
Licitação Presencial, de participar da etapa de lances verbais, mas não de participar 
das sessões públicas de abertura dos envelopes. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

7.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes 
opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 – CSL/EMSERH  
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 – CSL/EMSERH  
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 
7.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.  
 
7.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por fac-símile e internet. 

 
7.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” será rubricado pelo Agente de Licitação, equipe de apoio e 
representantes credenciados das licitantes. 

 
7.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original 
ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da 
EMSERH, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

7.5.1. Na hipótese de o interessado pretender servir-se da autenticação por 
servidor da Comissão Setorial de Licitação - CSL da EMSERH, esta ficará à 
disposição dos interessados no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, 
em dias úteis, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, até o dia 
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anterior à Sessão de abertura da licitação, sendo aceitos somente documentos 
e cópias legíveis e cujas informações não estejam rasuradas. 

 
7.6. Os documentos extraídos via internet somente serão considerados válidos após 
a confirmação da autenticidade através do site do órgão emitente. 
 
7.7. Solicita-se aos licitantes que apresentem sua proposta de preços e documentos 
de habilitação na ordem estabelecida no edital para facilitar a análise do Agente de 
Licitação; 

 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em 
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante 
proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

 
a) Número da Licitação Presencial, razão social do proponente, número do 
CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este 
último se houver, para contato, bem como dados bancários tais como: nome e 
número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento; 

 
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF 
e Carteira de Identidade e cargo na empresa; 
 

c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com 
as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo A); 
 
d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, em 
algarismo e total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no 
máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e 
irreajustável, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais 
para a entrega dos materiais objeto desta Licitação; 

 
e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data da abertura da sessão pública; 

 
f) Prazo de Entrega:  

 
f.1) A entrega será feita em uma única vez, de acordo com os quantitativos 
solicitados em ordem de fornecimento pela CONTRATANTE. 
 
f.2) A CONTRATANTE deverá disponibilizar a entrega e instalação em no 
máximo 15 (quinze) dias uteis, a contar da data de recebimento da Ordem de 
fornecimento., conforme subitem 3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I) deste 

edital; 
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f.3) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da 
conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta; 
 
f.4) Definitivamente, por empregado ou comissão designada pela autoridade 
competente, em até 03 (três) dias do recebimento provisório. 
 
f.5) O prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante solicitação prévia da 
empresa contratada e aceitação da Administração. 
 

g) Local de Entrega: A entrega do objeto deverá ser realizada na sede da 
EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Quadra 16, nº. 25, Calhau, São 
Luís (MA), no horário de 08:00 às 12:00, somente aos sábados.  
 

h) Prazo de Garantia:   
 

h1) Os equipamentos deverão ter garantia on site de no mínimo 36 (trinta e 
seis) meses; 
 
h2) A garantia deverá ser do FABRICANTE do equipamento ofertado e o 
serviço de atendimento deverá ser realizado por técnico qualificado e 
certificado pelo fabricante do equipamento; 
 
h3) Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deverão ser 
substituídas sem ônus para o CONTRATANTE, salva quando o defeito for 
provocado por uso inadequado dos equipamentos 
 

i) Declaração de Exequibilidade da Proposta, conforme modelo no Anexo V; 
 

j) Indicação do prazo de Vigência: A vigência do contrato será de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por 
acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e 
respeitado o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH 

 
8.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos 
diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e 
obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto desta Licitação Presencial.  

 
8.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no 
item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a EMSERH, 
nem poderá onerar o objeto desta Licitação Presencial, razão pela qual a licitante 
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a EMSERH. 
 
8.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 
desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a 



 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
Av. Borborema, Quadra 16, Número 25, Calhau- CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 

CNPJ: 18.519.709/0001-63 
 
 

Página 14 de 59 

CSL / EMSERH 

 
Folha: ___________ 

 
Proc. 36.940/2018/EMSERH 

 

Rubrica: ____________ 

Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora 
realizar a entrega do objeto e/ou prestar os serviços sem ônus adicionais.  

 
8.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja 
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação 
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes 
erros formais, alterações essas que serão avaliadas pelo Agente de Licitação. 
 
8.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não 
afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.  

 
8.4.1. O Agente de Licitação poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação, com base no valor unitário ou em dado predominante da proposta 
que permita inferir a informação correta. 

 
8.5. Caso os prazos de validade da proposta, prazo de entrega e local de entrega 
sejam omitidos da Proposta de Preços, o Agente de Licitação entenderá como sendo 
iguais aos previstos no item 8.1, respectivamente, alíneas “e”, “f”, “g” e “h”. 
 
8.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para 
efeito de julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não 
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

 
8.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação 
Presencial, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 
8.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

 
8.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços. 

 
8.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

 
8.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Agente de Licitação. 
 

8.11.1. Não será possível desistir da oferta/proposta (Acórdão TCU n° 3.261/2014 
– Plenário); 

 
8.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades 
estabelecidas no item 19 deste Edital. 
 
8.13. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de 
validade da proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, 
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sendo que a Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por 
mais 90 (noventa) dias consecutivos. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 
 

9.1. Os documentos devem ser apresentados em nome da licitante, com o CNPJ e 
endereço repectivos observando o seguinte: 

a) Se o licitante for Matriz, todos os documentos devem estar em nome da Matriz; 

b) Se o licitante for FILIAL, todos os documentos devem estar em nome da FILIAL; 
 b.1) Na hipótese de FILIALserá aceito a apresentação dos documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da MATRIZ. 

9.2. As licitantes, inclusive as Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP 
e Microempreendedor Individual - MEI, deverão apresentar a Documentação de 
Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, 
identificado conforme o indicado no item 7.1, observada também a norma estabelecida no 
item 7.5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes a:  

 
9.2.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

 
a) Cédula de identidade dos sócios e/ou do empresário individual; 
 
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
c) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 
d) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM 
nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
e) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

 
f) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

 
g) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência;  

 
h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
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i) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  

 
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social / INSS, 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; 
 
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Maranhão, mediante a:  

c.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;  
c.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 
c.3) Para empresas não sediadas no estado do Maranhão, a regularidade consistirá 
em apenas com a Certidão Negativa de Divida Ativa - CNDA; 
c.4) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “c.3” for comprovada 
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente 
essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa 
condição, observado o disposto no item 9.2. 

d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo as empresas sediadas no estado do Maranhão, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
e) Comprovação de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas – CEIS, disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/; 
 
f) Comprovação de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF ou congênere, se houver; 

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
apenas em procedimentos cujo objeto contemple parcial ou integralmente 
terceirização ou utilização de mão de obra; 

 
9.1.2.1.Serão aceitas como prova de regularidade emitida pelos órgãos competentes 
as certidões negativas e as certidões positivas com efeitos de negativa. 
 
9.1.2.2. Para os documentos sem prazo de validade, será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias a partir da data de sua expedição.  

 
9.2.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  

 
9.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
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situação financeira da empresa. 
 

9.1.3.2. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será 
demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos 
resultados deverão estar de acordo com os valores estabelecidos: 

 

𝑰𝑺𝑮 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 ≥ 1,00 

 

𝑰𝑳𝑮 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 ≥ 1,00 

 

𝑰𝑳𝑪 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 ≥ 1,00 

 
9.1.3.3. As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a um exercício 
completo, exceto o Balanço de Abertura que será apresentado por empresas 
constituídas no exercício em curso; 

9.1.3.4. Quanto às demonstrações contábeis, entende-se que estas serão 
“apresentadas na forma da Lei”, nas seguintes situações e condições: 

 
a) Demonstrações contábeis devem conter o Termo de Abertura e de Encerramento 

devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do Estado, ou órgão 
pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja, cópia fiel do Livro Diário, 
autenticado, exceto se a empresa apresentar as Demonstrações Contábeis na 
forma da alínea “c” deste subitem. 

b) As empresas que publicam suas Demonstrações Contábeis na imprensa Oficial, 
poderão apresentar cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, do 
Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a empresa, 
ou em jornal de grande circulação; 

c) As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), nos 
termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos 
impressos extraídos do livro digital, tais como: o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do livro digital 
e o Recibo de entrega do livro digital. 

d) As empresas constituídas no Exercício em curso, deverão enviar cópia do Balanço 
de Abertura, devidamente assinado pelo Profissional Contábil e Representante 
Legal da Empresa; 

e) Até 30 de abril serão aceitas Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício 
encerrado, após esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações do 
último exercício encerrado;  

f) Para as empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), 
nos termos do artigo 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), fica prorrogado até o dia 30 de 
junho aceitabilidade das Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício 
encerrado; 

g) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa; 
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h) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do 
licitante para as sociedades simples; 

  
9.1.3.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do 
Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 
Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o 
Balanço foi arquivado.  

9.1.3.5.1. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) 
e Microempreendedor Individual (MEI), que demonstrem esta condição nos 
termos do item 5.5., deste edital, cuja participação neste certame esteja 
limitada apenas aos ITENS e/ou LOTES EXCLUSIVOS e/ou COTA 
RESERVADA, ficam dispensadas do cumprimento da apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício social, a que se refere o item 8.4.1 
deste edital, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 10.403/2015.  
 

9.1.3.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial 
ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da 
proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade na certidão. 

9.1.3. Quanto à Habilitação Técnica: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a empresa forneceu ou fornece Serviços 
de instalação e fornecimento de servidores, compatíveis com o objeto deste 
Termo. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 
constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 
 

9.1.4. Outros Documentos. 
 

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de 
acordo com o art. 1º do Decreto nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para 
empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão. 
 
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), conforme modelo no 
Anexo IV; 

 
c) Declaração de Idoneidade, conforme modelo no Anexo VI; 

 
9.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos 
necessários à habilitação. 
 
9.3. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 
processo administrativo e não será devolvida à licitante. 
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9.4. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, 
produzidos pela própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do 
titular da empresa ou do seu representante legal. 

 
9.5. Serão aceitas somente cópias legíveis.  

 
9.6. O Agente de Licitação se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 
9.7. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 
processo administrativo e não será devolvida à licitante. 

 
9.8. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Agente de Licitação, 
solicitam-se as licitantes que apresentem toda a documentação na ordem 
estabelecida no edital.  

 
 
10. DO PROCEDIMENTO  
 

10.1. Declarada a abertura da sessão pelo Agente de Licitação, após 
credenciamento realizado conforme item 6 deste Edital, não serão mais admitidos 
novos proponentes. 
 
10.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope 
contendo os Documentos de Habilitação serão rubricados pelo Agente de Licitação, 
Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 

 
10.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preços e a 
verificação sumária de sua conformidade nos termos do item 8.1, o Agente de 
Licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido 
dos demais. 

 
10.4. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas 
à fase lance, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo 
preço, realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
10.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de 
lances em relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 

10.5. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, 
predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante. 
 
10.6. Será dada oportunidade às licitantes, conforme itens anteriores, para, 
individualmente e de forma sequencial, apresentarem lances verbais, de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a começar pela licitante detentora 
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da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, para a 
escolha da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
10.7. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado. 

 
10.7.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance 
intermediário), a licitante se retira automaticamente da sequência da fase de 
lances, sem prejuízo do disposto no item 10.12. 

 
10.8. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido 
primeiro. 
 
10.9. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Agente de 
Licitação, implicará a exclusão imediata da licitante da sequência da etapa de lances 
e na manutenção do último preço por ela ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

 
10.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

 
10.11. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

10.11.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma 
declina do seu direito a lance. 

 
10.12. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de MEI / ME / EPP que se 
encontrarem na faixa até 10% (dez por cento) acima do menor preço serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser 
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única 
e última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 

 
10.12.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente 
mais bem classificada não ter sido apresentada por MEI / ME / EPP. 

 
10.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Agente de Licitação procederá 
à abertura do envelope nº 02 contendo a documentação da licitante classificada 
em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às 
exigências deste Edital. 

 
10.14. As MEI / ME / EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para fins 
de comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
 

10.14.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
10.14.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de 
contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, 
ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais 
MEI / ME / EPP, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no 
item 10.12. 

 
9.16.3. Na hipótese da não contratação de MEI / ME / EPP, o objeto licitado poderá 
ser registrado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.  

 
10.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Agente de Licitação examinará a oferta subsequente, verificando a 
sua aceitabilidade, observado o disposto no item 10.12 deste edital, e procedendo à 
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

 
10.16. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes 
inabilitadas, o Agente de Licitação poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para a apresentação de outras propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a 
decisão ou de nova documentação. 

 
10.17. Caso tenha ocorrido lance / negociação, a proposta de preços, ajustada ao 
preço final, deverá ser protocolada na Comissão Setorial de Licitação da 
EMSERH, no prazo de 2 (dois) uteis, contado da lavratura da ata. 

 
10.18. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, o 
Agente de Licitação encaminhará a licitação para homologação, logo após a 
apresentação da Proposta de Preço indicada no item 10.19. 

 
10.19. Se houver interposição de Recurso contra atos do Agente de Licitação, a 
homologação dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto e dado 
conhecimento do seu resultado. 

 
10.20. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) Contenham vícios insanáveis; 
 
b) Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
 
c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis; 
 
d) Após esgotada a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do 
orçamento estimado para a contratação; 
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e) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EMSERH; 
 
f) Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento 
convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da 
adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento 
isonômico entre os licitantes. 

 
10.21. Caso entenda que o preço é inexequível o Agente de Licitação deverá, antes 
de desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 
exequibilidade de seu preço, através de: 
 

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela 
Administração;  
 
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.  

 
10.22. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Agente de Licitação 
e que não demonstre posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades 
administrativas pela não manutenção da proposta. 
 
10.23. Confirmada a inexequibilidade o Agente de Licitação poderá reabrir a licitação 
convocando sessão pública para dar continuidade ao certame. 

 
10.24. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Agente de Licitação, pelos 
componentes da Equipe de Apoio e pelos representantes presentes. 

 
11. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
11.1. Encerrado o julgamento e declarado(s) o(s) vencedor(es), os licitantes terão 
o prazo 5 (cinco) dias uteis para a apresentação das razões do Recurso, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, estando 
assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.2. As razões do recurso bem como as contrarrazões deverão ser protocoladas 
na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL, localizada na Avenida 
Borborema, Quadra n° 16, n° 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min; 

 
11.3. O recurso que versar sobre habilitação/inabilitação ou sobre 
classificação/desclassificação de propostas terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos, nos termos 
do art. 214 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH; 

 
11.4. O recurso será dirigido ao Presidente da EMSERH, por intermédio do 
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Pregoeiro/Agente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento do recurso, nos termos do art. 218 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH; 

 
11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMSERH, no endereço indicado no 
preâmbulo deste Edital; 

 
11.6. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta 
licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do 
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. O objeto desta Licitação Presencial será adjudicado pelo Agente de 
Licitação, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá ao 
Presidente da EMSERH, nos termos do art. 171, inciso V do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH. 
 
12.2. A homologação desta Licitação Presencial compete ao Presidente da 
EMSERH, nos termos do art. 171, inciso V do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH. 

 
12.3. O objeto desta Licitação Presencial será adjudicado às vencedoras dos 
respectivos itens e/ou lotes. 

 
13. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
13.1. O Presidente da EMSERH poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 
incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, de 
acordo com o art. 120 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH; 
 
13.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Nulidade e 
Revogação do processo licitatório, ressalvada a hipótese prevista no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH; 
 
13.3. O Presidente da EMSERH poderá ainda declarar extinto o processo licitatório 
quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil 
ou prejudicado por fato superveniente, assegurando-se aos interessados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
13.4. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo 
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a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados 
pela própria EMSERH. 

 
14. DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1. Homologado o resultado desta Licitação, a EMSERH convocará o licitante 
vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Instrumento 
Contratual (Anexo VII), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no item 19 deste edital; 

 
14.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela EMSERH; 
 
14.1.2. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar 
Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma reconhecida, 
outorgando poderes ao signatário da contratação quando não se tratar de sócio 
ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social. 

 
a) Caso a adjudicatária já tenha apresentado os documentos exigidos pelo 
caput em momento oportuno no processo licitatório, fica dispensado do 
cumprimento desta disposição, salvo o contrato ser assinado por pessoa não 
indicada nos documentos constantes nos autos da licitação. 

 
14.2. Os contratos regidos por este Regulamento somente poderão ser alterados por 
acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de 
licitar ou em alteração da natureza do objeto contratual. 
 
14.3. A recusa injustificada do licitante em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no item 
19 deste Edital; 

 
14.4. É facultado à EMSERH, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
no prazo e nas condições estabelecidos: 

 
14.4.1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o 
instrumento convocatório; 
 
14.4.2. Revogar a licitação; 

 
a) Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos, caso outro prazo não tenha sido estabelecido no instrumento 
convocatório.   
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14.5. A contratação fica condicionada à consulta prévia pela EMSERH ao Cadastro 
Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei estadual nº 
6.690, de 11 de julho de 1996; 

 
14.6. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão 
deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto Estadual nº 21.178, de 26 
de abril de 2005; 

 
14.7. No ato da assinatura do contrato, convênio ou concessão, a Administração 
Pública deverá consultar o Cadastro de Empregadores que tenham submetido 
trabalhadores a condições análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do 
Ministério do Trabalho e Emprego, certificando nos autos a regularidade ou 
irregularidade da pessoa jurídica de direito privado interessada em celebrar o 
contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou o 
parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013. 

 
14.8. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar o Alvará de 
Localização e Funcionamento da sede da licitante, consoante recomendação da 
Auditoria Interna da EMSERH. 

 
15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

15.1. A entrega será feita em uma única vez, de acordo com os quantitativos 
solicitados em ordem de fornecimento pela CONTRATANTE, de acordo com as 
condições constantes na Cláusula Terceira da Minuta de Contrato, Anexo VII do 
edital. 

 
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
16.1. As Diretorias da EMSERH indicarão os fiscais das contratações e estes serão 
designados por ato normativo da Presidência da EMSERH. O fiscal deverá 
acompanhar e fiscalizar a conformidade do objeto de acordo com a legislação 
vigente, as especificações técnicas e quantidades contidas neste Termo de 
Referência, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
representante da EMSERH, em consonância com o art. 194 e seguintes do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, de acordo com as 
condições constantes na Cláusula Oitava da Minuta de Contrato, Anexo VII do 
edital. 

 
17. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

17.1. O Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, de acordo com as condições constantes na 
Cláusula Nona da Minuta de Contrato, Anexo VII do edital 
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18. DA REVISÃO 

 
18.1. Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o 
caso, quando quaisquer tributo s ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, de 
acordo com as condições constantes na Cláusula Décima Primeira da Minuta de 
Contrato, Anexo VII do edital 

 
19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
19.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento, conferência e aceite definitivo, e de acordo com as condições 
constantes neste Edital, mediante a apresentação de Nota/Fatura, em consonância 
com as demais exigências administrativas em vigor, através de 
transferência/depósito bancário em favor da CONTRATADA, de acordo com as 
condições constantes na Cláusula Décima da Minuta de Contrato, Anexo VII do 
edital. 
 

20. DO REAJUSTE 

20.1. É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses; 

20.2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada 
a legislação vigente, sendo observada atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

20.3. Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o 
transcurso de 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da 
proposta; 

20.4. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o 
índice por determinação legal; 

20.5. O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 
(doze) meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da 
proposta; 

20.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data 
do último reajuste; 

20.7. A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as 
cláusulas contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais 
pleitos de atualização de preços; 

20.8. O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que 
demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e dos 
preços contratados; 

20.9. Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados 
por Aditamento; 

20.10. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, 
a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. 
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21. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, a Contratada que, no 
decorrer da contratação atrasar injustificadamente a execução do contrato, de 
acordo com as condições constantes na Cláusula Décima Segunda da Minuta de 
Contrato, Anexo VII do edital. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.2. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se 
proferido no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

 
22.3. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência; 

ANEXO A Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO B Especificações Técnicas; 

ANEXO II Modelo de Carta Credencial; 

ANEXO III Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 

ANEXO IV 

 

Modelo de Declaração de Cumprimento do artigo 7°, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal de 1988; 

ANEXO V Modelo de Declaração de Exequibilidade; 

ANEXO VI Modelo de Declaração de Idoneidade; 

ANEXO VII Modelo de Declaração de MEI / ME / EPP; 

ANEXO VIII Minuta de Contrato. 

 
São Luís (MA), 21 de agosto de 2018. 

 
Kellen Bianka Aires da Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 4252 
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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.940/2018-EMSERH 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

Este termo tem como objeto a aquisição de Servidor de Rede Local e Storage para atender as necessidades da 

EMSERH. 

2 DA JUSTIFICATIVA 

Atualmente a sede administrativa da EMSERH é dividida em varios setores, que geram informações  armazenadas 

em estações de trabalho comum sem sistema de Backup. 

Considerando a necessidade de um sistema de rede estruturado, com sistema de backup, gerando maior 

confiabilidade e segurança, facilitando ainda a interoperabilidade de sistemas e setores. Faz-se necessaria a 

aquisição do objeto supracitado. 

3  DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1 DESCRIÇÃO  

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1 Sistema de Consolidação de Unidades de Processamento 01 

2 Unidade de Processamento para Virtualização de Data Center 02 

3 Unidade de Processamento para Banco de Dados 01 

4 Disco Rígido para Servidor 08 

 

Para cada item, consta no ANEXO B os critérios mínimos a serem considerados. 

3 DA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

3.1 Local  

4 A entrega e instalação deverá ser feita na sede Administrativa da EMSERH, localizada na Av. Borborema Qd. 

16 N25, bairro do Calhau, CEP: 65071-360, São Luis-MA. 

3.2 Prazo 

3.2.1 A CONTRATANTE deverá disponibilizar a entrega e instalação em no máximo 15 (quinze) dias uteis, a 

contar da data de recebimento da Ordem de fornecimento.  

3.2.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante solicitação prévia da empresa contratada e aceitação 

da Administração. 

3.2.3 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta.  

3.2.4 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias uteis a contar do recebimento 

provisório. 

3.3 Condições de Recebimento 

A entrega será feita em uma única vez, de acordo com os quantitativos solicitados em ordem de 

fornecimento pela CONTRATANTE. 

3.4 Garantias 
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3.4.1 Os equipamentos deverão ter garantia on site de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. 

3.4.2 A garantia deverá ser do FABRICANTE do equipamento ofertado e o serviço de atendimento deverá ser 

realizado por técnico qualificado e certificado pelo fabricante do equipamento. 

3.4.3 Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deverão ser substituídas sem ônus para o 

CONTRATANTE, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos 

3.5 Da assistência técnica 

3.5.1 A assistência técnica será prestada pela FABRICANTE/CONTRATADA, mediante chamado feito pela 

CONTRATANTE, no horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados, e serão atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis. 

3.5.2 Deverão ser fornecidos os serviços de atualização do BIOS, firmware e drivers, identificação de qualquer 

problema que afete a operação adequada do servidor. 

3.5.3 O FABRICANTE também deverá oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte 

online como chat, e-mail e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e hot-

fixes de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo 

3.5.4 O FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica no local onde esteja instalado o 

equipamento (on-site), dentro do território nacional e sem qualquer ônus adicional por deslocamento. 

3.6 Da instalação 

3.6.1 O LICITANTE vencedor do lote deverá apresentar as funcionalidades técnicas do equipamento assim como 

da ferramenta de gerenciamento para a equipe técnica do órgão através de treinamento HANDS-ON por 

um período de mínimo de 08 (oito) horas para os ITENS fornecidos. 

3.6.2 O LICITANTE deverá entregar o equipamento ligado, testado e pronto para operação por parte da equipe 

de TI deste órgão. 

3.6.3 No serviço de instalação física deverá incluir a fixação em rack assim como testes de energização e 

atualização de firmware do produto ofertado em caso de disponibilidade. 

3.6.4 O serviço deverá ser executado por profissional certificado e qualificado pelo fabricante do produto ao qual 

será realizado o treinamento. 

3.6.5 Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a devida energização para teste 

dos equipamentos realizado pelo fabricante através de técnico qualificado e certificado pelo fabricante do 

equipamento. 

4 DA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO 

Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

empresa forneceu ou fornece Serviços de instalação e fornecimento de servidores, compatíveis com o objeto 

deste Termo. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço 

completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 

responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

5 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 A proposta deverá ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros linguísticos ou rasuras, que 

identifique a contratada é assinada por responsável legal ou por pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em 

nome da contratada 

5.2 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas 

neste Termo. 

5.3 A empresa contratada deverá considerar no valor total de sua proposta comercial todas as despesas diretas e 

indiretas para a entrega dos serviços, inclusive despesas com documentações. 
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5.4 As propostas deverão ser apresentadas discriminando os valores unitários e totais, sendo consideradas válidas 

as que forem apresentadas com valores até duas casas decimais. Para tanto, a empresa licitante deverá 

considerar a quantidade estimada, conforme estimativa neste Termo. 

5.5 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha de custos e 

formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a contratada alterar a 

composição de seus preços unitários. 

5.6 Na proposta comercial deverão ser informados todos os componentes relevantes da solução proposta com seus 

respectivos códigos do fabricante (marca, modelo, fabricante e part numbers), descrição e quantidades. 

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados; 

6.2 Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar o fornecimento e avaliar as obrigações 

da licitante, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, conforme as condições ajustadas no termo 

de referência e no contrato, através de servidor designado pela autoridade competente indicado pela 

EMSERH/MA; 

6.3 Convocar/Notificar a CONTRATADA via fax, e-mail, ou telefone, para sanar possíveis irregularidades ocorridas 

na execução do presente contrato;  

6.4 Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas bem como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação 

de novas certidões ou documentos vencidos; 

6.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 

6.6 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar os serviços de acordo com as 

determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência; 

6.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

6.8 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a fiscalização 

ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções; 

6.9 Fornecer à Contratada, Ordem de fornecimento com a definição do fornecimento a ser realizado, devidamente 

assinada por funcionário autorizado; 

6.10 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições contratuais pré-

estabelecidas. 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1 Entregar os equipamentos, rigorosamente, de acordo com as especificações técnicas (Anexo B), quantidade, 

qualidade e condições presentes no Termo de Referência e no Contrato. 

7.2 Manter sempre um preposto, aceito pela Contratante, formalmente designado para representá-la na execução 

das atividades pertinentes ao objeto do CONTRATO. 

7.3 Os equipamentos deverão vir em embalagem original acompanhada de documentação técnica completa 

necessária para instalação, configuração e utilização da mesma. 

7.4 O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, fazer parte do catálogo de produtos comercializados pelo 

fabricante e fazer parte da linha mais atual produzida pelo fabricante. 

7.5 Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em regime de OEM não 

sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: memórias, disco rígido, unidades óptica) de 

terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia. 
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7.6 Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro artifício que impossibilite 

abertura dos mesmos quando necessária a realização de intervenções técnicas, atualizações tecnológicas em 

outros por parte do setor competente do CONTRATANTE. 

7.7  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste 

Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade 

7.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

7.9 Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela Contratante, sujeitando-se a mais ampla e 

irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos questionamentos 

formulados.  

7.10 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, que antecedem a data de entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

7.11 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à 

Administração ou a terceiros. 

7.12 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica com seus funcionários, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

7.13 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto 

ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

7.14 Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal 

que ocorra durante a entrega e instalação, prestar os esclarecimentos necessários, bem como comunicar, por 

escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer. 

7.15 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de 

interesse da EMSERH ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da entrega do objeto deste Termo 

de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

7.16 Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação. 

7.17 Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer 

alterações havidas no contrato social (alteração nos sócios, mudança de endereço e etc.) durante o prazo de 

vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.  

7.18 Efetuar a entrega e instalação dos equipamentos, por funcionários devidamente identificados, no local, horário 

e prazo estabelecidos no Termo de Referência e no Contrato. 

7.19 Apresentar a Contratante o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de 

pagamento das obrigações. 

7.20 É vedada a transferência a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. No caso em tela, entende-se ser o objeto desta 

contratação atividade-fim, ou seja, aquela que compreende as atividades essenciais e normais para as quais a 

empresa se constituiu. 

7.21 Resta esta devidamente justificada, conforme preconiza §4º, art.8º, da Lei Estadual 10.403/2015, uma vez 

declarada não ser possível a concessão do benefício da subcontratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, nesta contratação. 



 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
Av. Borborema, Quadra 16, Número 25, Calhau- CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 

CNPJ: 18.519.709/0001-63 
 
 

Página 32 de 59 

CSL / EMSERH 

 
Folha: ___________ 

 
Proc. 36.940/2018/EMSERH 

 

Rubrica: ____________ 

7.22 Caso o contratado não seja o mesmo fabricante do equipamento ofertado, este deverá enviar juntamente com 

a sua proposta comercial uma declaração do fabricante do equipamento informando que prestará o serviço de 

suporte e garantia ou comprovar através de PART NUMBER o serviço contratado a ser ofertado 

7.23 Caso a execução do serviço de garantia seja realizado por assistência técnica autorizada do fabricante, este 

deverá informar nome e endereço da empresa de assistência técnica autorizada 

8 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes estarão submetidas à disponibilidade financeira prevista para atendimento da presente 

finalidade, a ser informada pela EMSERH, em conformidade com as diretrizes das leis orçamentárias. 

9 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1  Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, 

conferência e aceite definitivo, e de acordo com as condições constantes neste contrato, mediante a 

apresentação de Nota/Fatura, correspondente, em consonância com as demais exigências administrativas 

em vigor, através de transferência bancária em favor da CONTRATADA. 

10.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA. 

10.3 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação da fatura e nota fiscal 

correspondente por parte da Contratada. A fatura e a nota fiscal serão protocolizadas na EMSERH, no mês 

subsequente ao mês da execução dos serviços, através de ofício, encaminhado à Contratante, devendo 

ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas 

fiscais vigentes. As faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas com intervalo mínimo de 15 (quinze) 

dias. 

10.4 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da Fatura e demais 

documentação necessária ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de 

documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder 

os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA qualquer acréscimo decorrente 

deste atraso, de sua única e total responsabilidade. 

10.5 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos produtos entregues de modo idêntico 

àquelas constantes do objeto do Contrato. 

10.6 Nota Fiscal e/ou a Fatura serão atestadas pela CONTRATANTE através do Fiscal do Contrato, observadas 

as normas contratualmente. 

10.7 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

10 DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por 

acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e respeitado o limite estabelecido no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

11 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As Diretorias da EMSERH indicarão os fiscais das contratações e estes serão designados por ato normativo da 

Presidência da EMSERH. O fiscal deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade do objeto de acordo com a 

legislação vigente, as especificações técnicas e quantidades contidas neste Termo de Referência, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante da EMSERH, em consonância com o art. 

194 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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13.1.  Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham 

a impedir ou dificultar a execução do serviço objeto desta contratação.  

13.2 São partes integrantes deste Termo de Referência: 

Anexo A – Proposta de preços 

Anexo B – Especificações Técnicas 

São Luís, 03 de abril de 2018. 

THIAGO FEITOSA DOS SANTOS 
Executivo de TI/EMSERH                                                               

  Matrícula: 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADOR  

Diego R. R. Pereira 

Consultor de Compras 

Matrícula nº 3822 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresento a Proposta de Preço com vistas a aquisição de Servidor de Rede Local e Storage, conforme 

especificações, condições gerais contidas neste Termo, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, 

taxas, tributos, seguros, despesas com documentação e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto em questão. 

 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

DADOS BANCÁRIOS: 

Objeto: Aquisição de Servidor de Rede Local e Storage. 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO QNT VALOR TOTAL 

1 Sistema de Consolidação de Unidades de Processamento 01     

2 Unidade de Processamento para Virtualização de Data Center 02     

3 
Unidade de Processamento para Banco de Dados  01   

4 Disco Rígido para Servidor 08   

TOTAL   

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _______,__ (_________________________). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __ (______) dias (mínimo de 90 dias) 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: partir da sua assinatura com término em 12 (Doze) meses. 

Data, ___de ______________de 2018. 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
Av. Borborema, Quadra 16, Número 25, Calhau- CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 

CNPJ: 18.519.709/0001-63 
 
 

Página 35 de 59 

CSL / EMSERH 

 
Folha: ___________ 

 
Proc. 36.940/2018/EMSERH 

 

Rubrica: ____________ 

 

 

ANEXO B 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

ITEM 01 – SISTEMA DE CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO 

 Deverá ser fornecido uma solução baseada em hardware modularizado e software para infraestrutura 
de virtualização com a finalidade de prover alta disponibilidade de serviços, alto padrão de 
desempenho, alta densidade de hardware e gerenciamento otimizado e centralizado, e conforme as 
especificações a seguir: 

1.  ESTRUTURA CHASSI: 

1.1.  O hardware da solução deverá ser totalmente modularizado, instalado em um único chassi, composto 
de servidores tipo lâmina, módulo/agregador de rede, storage block-level e módulo de gerenciamento. 

1.2.  A solução, quando plenamente instalado, deverá ter a capacidade de suportar toda a infraestrutura 
virtual sem dependência de outro dispositivo externo. 

1.3.  Possuir chassi com altura máxima de 07 RU (Rack Unit) e sistema tool-less, ou seja, permitir abertura 
do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão sem necessidade de ferramentas. 

1.4.  Possuir display frontal em LED ou LCD embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas 
e monitoramento de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processadores, 
memórias RAM, fontes de alimentação, discos rígidos e ventiladores. 

1.5.  O sistema de ventilação deverá vir com ventiladores hot-plug redundantes instalados em sua totalidade 
permitindo que o chassi trabalhe adequadamente dentro dos seus limites de temperatura e suportando 
a configuração máxima do equipamento. 

1.6.  Suportar pelo menos 04 (quatro) servidores tipo lâmina com conexão hot-plug que permitam a 
instalação de, no mínimo, dois processadores por servidor. 

1.7.  Deverá possuir 01 (uma) unidade interna ou externa de leitor/gravador de DVD do mesmo fabricante e 
compatível com o equipamento ofertado. 

1.8.  Deverá possuir uma área de armazenamento interna ou através de módulo, que permita a instalação 
de pelo menos 12 (doze) discos de 3,5” ou 25 (vinte e cinco) discos de 2,5” do tipo HDD (Hard Disk 
Drive) e/ou SSD (Solid-State Drive) com conexão hot-plug. 

1.9.  Suportar a instalação em rack padrão 19”, conforme padrão EIA-310, devendo acompanhar um kit de 
trilhos com braço organizador de cabos do mesmo fabricante, sendo que os trilhos deverão permitir o 
deslizamento do equipamento para facilitar sua manutenção. 

2.  FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

2.1.  Fontes de alimentação do tipo hot-swap, permitindo que qualquer fonte seja substituída sem a 
necessidade de desligamento do chassi ou dos equipamentos nele instalados. 

2.2.  No caso de falha de uma das fontes, as restantes deverão manter as condições elétricas e de potência 
adequadas para manter o funcionamento normal de todos os componentes instalados. 

2.3.  Todas as fontes de alimentação deverão possuir eficiência energética de no mínimo 92% quando estão 
com 50% de carga, classificada como categoria Platinum, segundo a certificação 80 Plus. 

2.4.  Cada fonte de alimentação deverá ter potência mínima de 1.500 W e suportar tensões de entrada entre 
200 e 240 VAC, com detecção automática de tensão. 

2.5.  Deverá vir instalado com o número de fontes redundantes em sua totalidade, sendo suficientes para 
suportar a capacidade total de expansão do chassi. 

2.6.  Para cada fonte de alimentação ofertada, deverá acompanhar pelo menos 01 (um) cabo de alimentação 
com 04 (quatro) metros de comprimento, com conectores padrão IEC C13/IEC C14 e que esteja de 
acordo com os níveis de tensão, corrente e potência da fonte fornecida. 

3.  PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

3.1.  Todas as portas de comunicação externa deverão possuir nomes ou símbolos para facilitar a 
identificação de sua funcionalidade. 

3.2.  Possuir pelo menos 02 (duas) interfaces USB 2.0 ou superior, para a utilização de teclados, mouses 
ou dispositivos de armazenamento externo. 

3.3.  Possuir pelo menos 01 (uma) porta VGA (DB-15) para a utilização de monitores de vídeo. 

3.4.  No mínimo, 20 (vinte) portas de 10 GbE, sendo 16 (dezesseis) para comunicação interna (unidades de 
processamentos) e 04 (quatro) para comunicação externa com conexões no padrão SFP+. 

3.5.  No mínimo, 10 (dez) portas de 01 GbE para comunicação externa com conexões no padrão RJ45. 

4.  CONTROLADORA DE DISCOS: 

4.1.  Controladoras de discos redundantes com suporte a utilização simultânea de HDDs (Hard Disk Drives) 
e SSDs (Solid State Disk). 
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4.2.  Suportar discos com conexões SAS (Serial Attached SCSI) e/ou NL-SAS (Near Line SAS) dentro do 
mesmo módulo, mas em grupos de RAID diferentes. 

4.3.  Cada controladora deverá suportar RAID nos padrões 0, 1, 5, 10 e 50. 

4.4.  Cada controladora deverá possuir memória cache e não-volátil de pelo menos 1.024 MB. 

5.  ARMAZENAMENTO: 

5.1.  Os discos deverão ter conexão tipo hot-plug, permitindo sua substituição sem desligar o equipamento, 
garantindo a continuidade das operações e sem impacto para as aplicações. 

5.2.  Volume de 26 TB brutos composto por discos rígidos idênticos tipo NL-SAS, com capacidade mínima 
de 02 TB, velocidade de rotação de 7.200 RPM e taxa de transferência de 12 Gbps. 

5.3.  Volume de 14,4 TB brutos composto por discos rígidos idênticos tipo SAS, com capacidade mínima de 
1,2 TB, velocidade de rotação de 10.000 RPM e taxa de transferência de 12 Gbps. 

5.4.  Caso o sistema não suporte a volumetria bruta com a quantidade de discos solicitada, então será aceito 
storage externo do mesmo fabricante do item ofertado, desde que este atenda as exigências solicitadas 
neste edital e devendo acompanhar todos os acessórios para a comunicação e o perfeito 
funcionamento entre os mesmos. 

6.  GERENCIAMENTO: 

6.1.  O chassi deverá possuir recurso de gerenciamento e monitoramento composto por hardware e software 
e que possua uma interface de acesso centralizada. 

6.2.  As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware deverão ser providas por recursos 
do próprio equipamento e independente de software agente ou sistema operacional. 

6.3.  Possuir módulos de gerenciamento redundantes com interface de comunicação no padrão RJ45 
dedicada para acesso remoto. 

6.4.  Recurso de gerenciamento de vários chassis, permitindo que até 08 (oito) chassis possam ser 
gerenciados por uma única interface, incorporada e sem agentes. 

6.5.  Possuir console de gerenciamento provido pelo módulo de gerenciamento do chassi que permita 
monitorar e configurar parâmetros físicos e lógicos dos componentes da solução de forma remota e 
centralizada. 

6.6.  Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP. 

6.7.  Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso WEB e SSH para acesso CLI. 

6.8.  Suportar as interfaces de protocolos de gerenciamento CIM, IPMI e SNMP. 

6.9.  Permitir a descoberta automática dos servidores, permitindo inventaria-los com informações de 
componentes e sistemas operacionais. 

6.10.  Permitir monitorar as condições de operação dos principais componentes da solução, bem como, emitir 
alertas em caso de anormalidade desses componentes. Entende-se por principais componentes os 
seguintes: Processadores, memória RAM, controladoras de rede e ventiladores. 

6.11.  Suportar a configuração remota de parâmetros de BIOS e RAID de forma centralizada. 

6.12.  Suportar o monitoramento e o gerenciamento de consumo de energia elétrico da solução em tempo 
real, podendo ajustar os valores de consumo mínimo e de pico. 

6.13.  Gerenciar o controle da velocidade dos ventiladores usando tecnologias de eficiência avançadas para 
que eles forneçam o resfriamento ideal e, ao mesmo tempo, minimizem o consumo de energia e o fluxo 
de ar. 

6.14.  Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores de forma remota e independente de sistema operacional 
ou software agente. 

6.15.  Suportar o controle remoto do tipo virtual KVM de forma out-of-band, ou seja, independente de sistema 

operacional ou software agente. 

6.16.  Suportar a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD remoto, 
compartilhamentos de rede NFS/ CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos. 

6.17.  Suportar a instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, drivers e firmwares 
através de solução de deployment compatível com a solução ofertada. 

6.18.  A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada/habilitada para a quantidade máxima 
de servidores componentes suportada pelo chassi, conforme as condições de garantia e suporte do 
equipamento. 

7.  DOCUMENTAÇÕES E CERTIFICAÇÕES: 

7.1.  O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet para consulta, 
devendo ser informado a URL de acesso. 

7.2.  Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do usuário e de 
preferência, contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, 
configuração, operação e administração. 

7.3.  Não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da recomendada pela diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances). 
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8.  SOLUÇÃO DE BACKUP: 

8.1.  A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) e replicação integradas em uma única 
solução, incluindo retorno (rollback) de réplicas e replicação desde e até a infraestrutura virtualizada. 

8.2.  A solução não deverá necessitar de instalação de agentes para poder realizar suas tarefas de proteção, 
recuperação e replicação das máquinas virtuais. 

8.3.  Deverá poder realizar proteção sem parar as máquinas virtuais e sem prejudicar sua performance, 
facilitando as tarefas de proteção (backup) e migrações em conjunto. 

8.4.  Deverá ser capaz de compreender as máquinas virtuais como objetos do ambiente virtual e proteger 
as configurações das mesmas, independente dos dados da máquina virtual. 

8.5.  Deverá ser capaz de proteger, de forma indistinta uma máquina virtual completa ou discos virtuais 
específicos de uma máquina virtual. 

8.6.  Deverá prover uma ferramenta de gestão de arquivos para os administradores de máquinas virtuais no 
console do operador. 

8.7.  Deverá ser uma solução altamente eficaz e preparada para o futuro, integrando-se de forma extensiva 
com as API’s dos fabricantes de infraestrutura virtualizada para a proteção de dados. 

8.8.  Deverá poder realizar proteção (backup) incremental ultrarrápida, aproveitando a tecnologia de “rastreio 
de blocos modificados” (change block tracking), reduzindo ao mínimo necessário o tempo de backup e 

possibilitando proteção (backup) e replicação mais frequentes. Deste modo obtendo êxito ao 
estabelecido a respeito da performance. 

8.9.  A solução deverá oferecer múltiplas estratégias e opções de transporte de dados para as áreas de 
proteção (backup) a saber: 

8.9.1.  Diretamente através de Storage Area Network (SAN); 

8.9.2.  Diretamente do storage, através do Hypervisor I/O (Virtual Appliance); 

8.9.3.  Mediante uso da rede local (LAN); 

8.9.4.  Diretamente do snapshot do storage, de ao menos um fabricante de sistemas de armazenamento. 

8.10.  Deverá proporcionar um controle centralizado de implementação distribuída, para isso deverá incluir 
uma console web que possibilite uma visão consolidada de sua arquitetura distribuída e conjunto de 
múltiplos servidores de proteção (backup), relatórios centralizados, alertas consolidados e restauração 
de autosserviço de máquinas virtuais e no nível de sistema de arquivos (granular), com delegação de 
permissões sobre máquinas virtuais individuais 

8.11.  Deverá poder manter um backup completo sintético, eliminando assim a necessidade de realizar 
backups completos (full) periódicos, já que proporcionará um backup incremental permanente, o que 
se permitirá economizar tempo e espaço. 

8.12.  Deverá contar com tecnologia de duplicação para gerar economia de espaço de armazenamento no 
repositório de backups. 

8.13.  Deverá proporcionar proteção quase contínua de dados (near-CDP), que permita a redução dos 
Objetivos de Pontos de Recuperação (RPO) a níveis mínimos. 

8.14.  Deverá possuir uma estratégia de recuperação rápida que permita prover/devolver o serviço aos 
usuários quase imediatamente e facilmente. Esta estratégia deve consistir na inicialização da máquina 
virtual que falhou, diretamente do arquivo de backup, armazenado no repositório de backup. 

8.15.  A recuperação instantânea das máquinas virtuais, deverá permitir mais de uma máquina virtual e/ou 
ponto de restauração simultâneo para a disponibilização do ponto de recuperação funcional, permitindo 
assim, ter múltiplos pontos de tempo de uma ou mais máquinas virtuais. 

8.16.  Logo após a recuperação rápida, deverá ser permitida uma restauração total sem interrupções do 
serviço. Desta forma, pretende-se que o trabalho realizado pelos usuários não deverá ser afetado 
quando da migração de suas máquinas virtuais desde o repositório de backup até o armazenamento 
de produção. 

8.17.  Deverá prover a capacidade de completar restaurações completas de backup de qualquer máquina 
virtual dentro de uma janela de manutenção mínima, permitindo completar os processos de 
recuperação em caso de falha mais rapidamente e com interrupções menos frequentes. A estratégia 
deve consistir em replicar ou realizar uma cópia a quente do backup da máquina virtual que se encontra 
em um repositório de duplicado para o armazenamento de produção onde a máquina virtual reside. 

8.18.  Deverá possibilitar uma opção de recuperação instantânea de arquivos que se encontrem dentro dos 
arquivos de backup e réplicas das máquinas virtuais. Deve permitir acesso ao conteúdo dos discos 
dessas máquinas virtuais, sem a necessidade de recuperar completamente o backup e inicializar a 
máquina virtual. 

8.19.  Deverá incluir um assistente para recuperação instantânea no nível de arquivos dos sistemas de 
arquivos mais utilizados (Windows, Linux, Solaris, BSD, MacOS, etc.). 

8.20.  Deverá possibilitar criar um índice (catálogo) de todos os arquivos que sejam controlados pelo sistema 
operacional Windows, quando este seja o sistema operacional executado na máquina virtual da qual 
se tenha realizado o backup. 
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8.21.  Deverá permitir realizar buscas rápidas mediante os índices dos arquivos que sejam controlados por 
um sistema operacional Windows, quando este seja o sistema operacional executado dentro da 
máquina virtual da qual se tenha realizado o backup. 

8.22.  Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por meio da 
integração com Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows. 

8.23.  Deverá permitir realizar a truncagem de logs transacionais (transaction logs) para máquinas virtuais 
com Microsoft Exchange e SQL Server. 

8.24.  Deverá permitir notificações por correio eletrônico, SNMP ou através dos atributos da máquina virtual 
do resultado da execução de seus trabalhos. 

8.25.  Deverá permitir recuperar no nível de objetos de qualquer aplicação virtualizada, em qualquer sistema 
operacional, utilizando as ferramentas de gestão das aplicações existentes. 

8.26.  Deverá incluir ferramentas de recuperação fácil assistida, mediante as quais os administradores de 
servidores de correio eletrônico, tais como Microsoft Exchange 2007, 2010 e 2013, possam recuperar 
objetos individuais, tais como contatos, mensagens, compromissos, anexos, entre outros, sem a 
necessidade de recuperar os arquivos da máquina virtual como um todo ou reiniciar a mesma. 

8.27.  Deverá incluir ferramentas de recuperação fácil assistida, mediante as quais os administradores dos 
servidores de serviços de diretório, tais como Microsoft Active Directory, possam recuperar objetos 
individuais, tais como usuários, grupos, contas, entre outros, sem a necessidade de recuperar os 
arquivos das máquinas virtuais como um todo ou reiniciar a mesma. 

8.28.  Deverá incluir ferramentas de recuperação fácil assistida, mediante as quais os administradores dos 
servidores de banco de dados, tais como Microsoft SQL Server, possam recuperar objetos individuais, 
tais como bases, tabelas, registros, entre outros, em a necessidade de recuperar os arquivos das 
máquinas virtuais como um todo ou reiniciar a mesma. 

8.29.  Deverá oferecer visibilidade instantânea, capacidades avançadas de busca e recuperação rápida de 
elementos individuais para Microsoft Sharepoint, desde a versão 2010, sem a necessidade de agentes. 

8.30.  Deverá incluir ferramentas de fácil recuperação de elementos individuais para Microsoft Exchange 2010 
em diante, sem que seja necessário inicializar a máquina virtual a partir do backup e que possa ser 
extraído a frio (ex. mensagens, tarefas, contatos, etc.) e sem requerer infraestrutura intermediária 
(staging). 

8.31.  Deverá poder oferecer confiabilidade de 100% na execução correta de todas as suas máquinas virtuais 
protegidas e de suas aplicações (DNS Server, Controlador de domínio, Servidor de e-mail, etc.), no 
momento da recuperação. 

8.32.  Deverá permitir criar uma cópia da máquina virtual de produção, em qualquer estado anterior para a 
resolução de problemas, provas de procedimentos, capacitação, entre outros. 

8.33.  Deverá ser possível executar uma ou várias máquinas virtuais a partir do arquivo de backup, em um 
ambiente isolado, sem a necessidade de espaço de armazenamento adicional e sem modificar os 
arquivos de backup (read-only). 

8.34.  Deverá oferecer a possibilidade de restaurar máquinas virtuais a partir dos snapshots da SAN. 

8.35.  Deverá oferecer arquivamento em fita, suportando VTL (Virtual Tape Libraries), biblioteca de fitas e 
drives independentes. 

8.36.  Deverá oferecer trabalhos de cópia de backup com implementação de políticas de retenção. 

8.37.  Deverá oferecer aceleração de rede “WAN” integrada e conseguir realizar uma cópia em um site remoto 
através da rede “WAN” otimizada e rápida, sem utilização de agentes nem configurações de rede 
especiais em alguma de suas versões. 

8.38.  Deverá incluir backups a partir dos snapshots de armazenamento do STORAGE, sem produzir impacto 
algum no ambiente de produção ou nas máquinas virtuais em execução. 

8.39.  Deverá incluir suporte para VMware vCloud Director com visibilidade integrada da infraestrutura vCD 
no console de backup, fazendo backup de meta-dados e dos atributos associados com vApps e VM’s, 
permitindo a recuperação diretamente ao vCD. 

8.40.  Deverá incluir um plug-in para VMware vSphere Web Client e permitir monitorar a infraestrutura de 
backup diretamente do vSphere Web Client, com visibilidade detalhada e geral do estado dos trabalhos 
e recursos de backup. 

8.41.  Deverá suportar as últimas versões disponíveis dos hypervisors mais populares do mercado, tais como: 
VMwarevSphere 5.5 e Microsoft Hyper-V 2012 R2. 

8.42.  Não deverá requerer hardware específico para alcançar a de duplicação e compressão da informação 
fora dos requerimentos padrão de qualquer software e específicos para o caso apresentado. 

8.43.  Não deverá requerer licenças independentes para as atividades de backup, recuperação e replicação. 

8.44.  Não deverá requerer licenças independentes para o backup e recuperação granular assistida e 
consistente de software: 

8.44.1.  Microsoft Active Directory; 

8.44.2.  Microsoft Exchange Server 2010 em diante; 

8.44.3.  Microsoft SQL Server 2008 em diante; 

8.44.4.  Microsoft Sharepoint 2010 em diante. 
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8.45.  Deverá permitir a recuperação granular sem necessidade de montar ambientes temporários para: 

8.45.1.  Microsoft Active Directory; 

8.45.2.  Microsoft Exchange Server 2010 em diante; 

8.45.3.  Microsoft SQL Server 2008 em diante; 

8.45.4.  Microsoft Sharepoint 2010 em diante. 

8.46.  Deverá oferecer aceleração de links “WAN” para réplica em alguma de suas versões. 

8.47.  Deverá ser capaz de realizar réplicas em outros sites ou infraestruturas a partir dos backups realizados. 

8.48.  É necessário que ofereça a possibilidade de regular de forma dinâmica e parametrizável, a exigência 
sobre os sistemas protegidos, de forma tal, que se possa definir limites de performance em discos para 
diminuir o impacto na infraestrutura de produção. 

8.49.  Deverá permitir um método de fácil de recuperação, desde ambientes de contingência, com as ações 
pré-configuradas para evitar ações manuais em caso de desastre, similar a um botão de emergência 

8.50.  Deverá oferecer a possibilidade de armazenar os arquivos de backup de forma criptografada, assim 
como assegurar o trânsito da informação através desse cenário. 

8.51.  Deverá permitir a delegação de tarefas de recuperação no nível de elementos da aplicação para outros 
usuários, de forma a diminuir a carga de atividades executadas pelo administrador da plataforma. 

8.52.  Deverá dispor de funcionalidades integradas que permitam a seleção de um repositório de backup que 
esteja alojado em um provedor de serviços na nuvem. 

8.53.  Deverá integrar uma solução unificada de monitoração de ambientes. 

8.54.  Deverá oferecer um conjunto de relatórios capazes de apresentar informações do tipo: 

8.54.1.  Relatórios que permitam o planejamento de capacidade; 

8.54.2.  Relatórios que permitam determinar a ineficiência dos recursos em uso; 

8.54.3.  Relatórios que facilitem a visibilidade de tendências negativas e anomalias; 

8.54.4.  Quadros de controle claros, apresentáveis e integráveis em sites web. 

8.55.  Deverá permitir a capacidade de gerar segregação de acesso segundo o perfil de um usuário, ao 
monitoramento da infraestrutura conectada à plataforma. 

8.56.  Deverá correlacionar a execução de trabalhos de backup e réplica com os objetos do ambiente virtual. 

8.57.  Deverá oferecer a capacidade de relatar o cumprimento das políticas de proteção de dados e 
disponibilidade de acordo com parâmetros definidos. 

8.58.  Deverá possuir base de conhecimento integrada aos alarmes, mas também deve suportar a 
personalização dos alarmes e descrições da base de conhecimento. 

8.59.  Possuir um único part number, segundo a versão ou edição, previsto pelo fabricante para a aquisição 

do pacote de software que inclua todas as funcionalidades acima mencionadas. 

8.60.  Licenciamento e Suporte: 

8.60.1.  O Licenciamento deverá ser perpetuo, com serviço de manutenção e atualização do produto oferecidos 
pelo tempo mínimo de 3 anos; 

8.60.2.  A licença deverá ser fornecida na sua mais atual versão disponível no mercado; 

8.60.3.  Suporte de produção e atualizações do fabricante do software pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
08 (oito) horas por dia, 05 (cinco) dias por semana. 

9.  AGENTE DE BACKUP: 

9.1.  Deverá acompanhar agente para efetuar backups completos e ativos em equipamentos físicos. 

9.2.  Deverá obter processamento com percepção de aplicações. 

9.3.  Possuir indexação e pesquisa de arquivo. 

9.4.  Recuperação instantânea para VM Microsoft Hyper-V 

9.5.  Possuir total integração com a solução de backup fornecida neste item. 

9.6.  Deverá possuir agendamento e retenção específicos por servidor. 

9.7.  Backups completos e sintéticos. 

9.8.  Deverá fornecer backup de arquivos de registros de transação para bancos de dados. 

9.9.  Deverá possuir suporte completo aos sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2016 e 
Microsoft Windows 10. 

9.10.  Suportar criptografia na origem sem gerar impacto no processamento do backup. 

9.11.  Possuir um único part number, segundo a versão ou edição, previsto pelo fabricante para a aquisição 
do pacote de software que inclua todas as funcionalidades acima mencionadas. 

9.12.  Licenciamento e Suporte: 

9.12.1.  O licenciamento deverá ser perpetuo, com serviço de manutenção e atualização do produto oferecidos 
pelo tempo mínimo de 3 anos. 

9.12.2.  A licença deverá ser fornecida na sua mais atual versão disponível no mercado. 

 

ITEM 02 – UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA VIRTUALIZAÇÃO DE DATA CENTER 

 DESCRIÇÃO 

 Deverá ser fornecido equipamento com chassi tipo lâmina de meia altura, totalmente compatível com o 
equipamento do ITEM 01, conforme descrição a seguir: 



 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
Av. Borborema, Quadra 16, Número 25, Calhau- CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 

CNPJ: 18.519.709/0001-63 
 
 

Página 40 de 59 

CSL / EMSERH 

 
Folha: ___________ 

 
Proc. 36.940/2018/EMSERH 

 

Rubrica: ____________ 

1.  CHASSI: 

1.1.  O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, fazer parte do catálogo de produtos comercializados 
pelo fabricante e fazer parte da linha mais atual produzida pelo fabricante. 

1.2.  Possuir chassi com altura máxima de 01 RU (Rack Unit) e sistema tool-less, ou seja, permitir abertura do 
gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão sem necessidade de ferramentas. 

1.3.  Possuir display frontal ou LED embutido no gabinete indicando as condições de funcionamento dos 
principais componentes do servidor, permitindo a rápida identificação em caso de alerta de falhas nos 
processadores, memórias RAM e discos de armazenamento. 

1.4.  Suportar a instalação de pelo menos 02 (dois) discos SAS/SATA hot-plug de 3.5” ou 2.5”. 

1.5.  Possuir arquitetura que utilize o sistema de ventilação e energia do equipamento do ITEM 01 para ser 

devidamente refrigerado e alimentado. 

2.  PLACA-MÃE: 

2.1.  Placa-mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado. 

2.2.  Possuir no mínimo 02 (dois) soquetes para processadores destinados a servidores. 

2.3.  Possuir pelo menos 16 (dezesseis) slots DIMM para memórias RAM tipo DDR4 RDIMM/LRDIMM com 
frequência de 2.666 MHz ou superior e permitir a expansão para no mínimo 02 TB de memória. 

3.  BIOS E SEGURANÇA: 

3.1.  Desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, 

comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas 
soluções em regime de OEM ou customizações. 

3.2.  Possuir um campo com o número de série do equipamento e um campo editável para inserir uma 
identificação customizada, como número de propriedade ou de serviço, e que possam ser consultadas 
por software de gerenciamento. 

3.3.  Permitir a criação de senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento. 

3.4.  Capacidade de permitir o boot por dispositivo USB ou imagem em um servidor da rede. 

3.5.  Suportar módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior, destinado ao armazenamento 
de senhas, certificados digitais e chaves criptográficas em conformidade com as especificações do 
Trusted Computing Group. 

4.  PROCESSADOR: 

4.1.  Processador com arquitetura x86 com suporte a instruções de 64-bits e projetado para utilização em 
servidores. 

4.2.  Operar com uma frequência de clock mínima de 2,1 GHz, devendo atingir ao menos 3,0 GHz utilizando 
recurso de overclock automático conforme limite estipulado pelo fabricante do processador. 

4.3.  Possuir pelo menos 08 (oito) unidades físicas de processamento que suportem o processamento de 16 
(dezesseis) threads simultâneos. 

4.4.  Possuir memória cache L3 de pelo menos 11 MB. 

4.5.  O consumo de energia deverá ser de até 90 W. 

4.6.  Controlador de memória integrado com 06 (seis) canais com suporte a memórias DDR4 de 2.400 MHz. 

4.7.  Suportar tecnologias de virtualização e gerenciamento fora de banda (local e remoto). 

4.8.  O equipamento deverá vir com 02 (dois) processadores instalados, de mesmo modelo e de acordo com 
as descrições anteriores. 

5.  DESEMPENHO: 

5.1.  O modelo ofertado deverá possuir um índice de performance SPECint_rate_base2006 de pelo menos 
690 pontos, considerando a equivalência de utilização de dois processadores de mesmo modelo e 
devendo ser auditado e validado pela Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) através do 

site: www.spec.org. 

5.2.  Não será aceito modelo de equipamento cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance. 

6.  MEMÓRIA: 

6.1.  As memórias deverão ser compatíveis com o barramento da placa-mãe. 

6.2.  Deverão seguir o padrão DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM). 

6.3.  Operar com frequência de no mínimo 2.666 MHz. 

6.4.  Suportar tecnologia ECC avançado ou Chipkill para detecção e correção de falhas de chip e erros multibit. 

6.5.  Os módulos de memória deverão ser do tipo dual rank ou quad rank. 

6.6.  Deverá vir com 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes) instalados, provisionados por módulos iguais com 
capacidade de armazenamento de no mínimo 32 GB. 

7.  CONTROLADORA DE DISCOS: 

7.1.  Ser do mesmo fabricante e devidamente projetado para o equipamento ofertado. 

7.2.  Suportar discos SSD (Solid-State Drive) e HDD (Hard Disk Drive) com conexões SAS/SATA dentro do 
mesmo equipamento, mas em grupos de RAID diferentes. 

http://www.spec.org/
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7.3.  Possuir canais com velocidade de comunicação de 12 Gbps e suficientes para suportar a quantidade 
máxima de discos do equipamento ofertado. 

7.4.  Memória cache de 02 GB não-volátil. E caso esta memória seja alimentada por bateria, a mesma deverá 
acompanhar a controladora ofertada, garantindo a característica de não-volatilidade. 

7.5.  Suportar RAID níveis 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 (via hardware). 

7.6.  Suportar expansão de volumes e migração de nível de RAID de forma on-line. 

7.7.  Suportar drives hot-sparing de forma global ou dedicada. 

7.8.  Possuir tecnologia de monitoramento padrão S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology). 

8.  ARMAZENAMENTO: 

8.1.  Volume bruto de 600 GB composto por discos rígidos idênticos com capacidade mínima de 300 GB com 
velocidade de rotação de 15.000 RPM. 

8.2.  Os discos deverão possuir conexão hot-plug e taxa de transferência de 12 Gbps. 

8.3.  A solução deverá acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-plug dos drives (trilhos, 
backplanes e outros). 

9.  PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

9.1.  Pelo menos 01 (uma) porta frontal USB 3.0 para uso geral (teclado, mouse, pendrive, etc.).  

9.2.  Pelo menos 01 (uma) porta frontal dedicada exclusiva para o acesso local ao módulo de gerenciamento. 

9.3.  Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 10 Gbps com suporte aos protocolos IPv4 e 
IPv6, balanceamento de carga e em conformidade com os padrões IEEE 802.1q (VLANs), IEEE 802.3ad 
(Link Aggregation) e IEEE 802.3x (Flow Control). 

10.  GERENCIAMENTO: 

10.1.  O chassi deverá possuir recurso de gerenciamento e monitoramento composto por hardware e software 
que possua uma interface de acesso centralizada. 

10.2.  As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware deverão ser providas por recursos 
do próprio equipamento e independente de software agente ou sistema operacional. 

10.3.  O acesso ao recurso de gerenciamento deste equipamento deverá ser feito através do módulo de 
gerenciamento do chassi ofertado no ITEM 01. 

10.4.  Suportar autenticação local e através de integração com Microsoft Active Directory/LDAP. 

10.5.  Suportar os protocolos de comunicação IPv4 e IPv6 com suporte à endereçamento por DHCP. 

10.6.  Suportar os protocolos de gerenciamento WSMan, IPMI e DCMI. 

10.7.  Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software console e suportar o encaminhamento 
através de e-mail, SNMP traps e alertas IPMI. 

10.8.  Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso WEB e SSH para acesso CLI. 

10.9.  Permitir a descoberta automática do equipamento, permitindo inventariá-lo com informações de 
componentes e sistemas operacionais. 

10.10.  Permitir monitorar as condições de operação dos principais componentes da solução, bem como, emitir 
alertas em caso de anormalidade desses componentes. Entende-se por principais componentes: 
processadores, memória RAM e controladores de rede. 

10.11.  Suportar a configuração remota de parâmetros de BIOS e RAID. 

10.12.  Suportar o monitoramento e o gerenciamento de temperatura e consumo de energia elétrico da solução 
em tempo real com exibição gráfica, permitindo ajustar os valores mínimo e máximo de operação. 

10.13.  Permitir ligar, desligar e reiniciar o equipamento de forma remota e independente de sistema operacional 
ou software agente. 

10.14.  Suportar o controle remoto do tipo KVM virtual de forma out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente. 

10.15.  Suportar a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD remoto, 
compartilhamentos de rede NFS/ CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos. 

10.16.  Suportar a instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, drivers e firmwares 
através de solução de deployment compatível com a solução ofertada. 

10.17.  Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e 
inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada. 

10.18.  A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as condições de garantia e 
suporte do equipamento, devendo constar na proposta comercial o modelo expresso da ferramenta e ser 
fornecido o catálogo técnico da mesma. 

11.  SISTEMA OPERACIONAL: 

11.1.  O servidor deverá ser entregue sem sistema operacional. 

11.2.  O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional Windows Server 
2016 (x64) ou posterior, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft no endereço: 
https://www.windowsservercatalog.com/. 

https://www.windowsservercatalog.com/
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11.3.  O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional Red Hat 
Enterprise Linux 7.0 (x86 e x64) ou posterior, comprovado através do Certified Hardware da Red Hat no 

endereço: https://access.redhat.com/ecosystem/. 

11.4.  O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema de virtualização VMware ESXi 
6.5 ou posterior, comprovado através do Compatibility Guide da VMware no endereço: 

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php. 

12.  DOCUMENTAÇÕES E CERTIFICAÇÕES: 

12.1.  O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet para consulta, 
devendo ser informado a URL de acesso. 

12.2.  Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do usuário contendo todas 
as informações sobre o produto ofertado com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração. 

12.3.  Não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima 
da recomendada pela diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

12.4.  Deverá possuir eficiência no consumo de energia elétrica, resultando em economia de custos e redução 
das emissões associadas ao uso da eletricidade, conforme a qualificação Energy Star. 

 

ITEM 03 – UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA BANCO DE DADOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

 Deverá ser fornecido equipamento com chassi tipo lâmina de meia altura, totalmente compatível com o 
equipamento do ITEM 01, conforme descrição a seguir: 

13.  CHASSI: 

13.1.  O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, fazer parte do catálogo de produtos comercializados 
pelo fabricante e fazer parte da linha mais atual produzida pelo fabricante. 

13.2.  Possuir chassi com altura máxima de 01 RU (Rack Unit) e sistema tool-less, ou seja, permitir abertura do 

gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão sem necessidade de ferramentas. 

13.3.  Possuir display frontal ou LED embutido no gabinete indicando as condições de funcionamento dos 
principais componentes do servidor, permitindo a rápida identificação em caso de alerta de falhas nos 
processadores, memórias RAM e discos de armazenamento. 

13.4.  Suportar a instalação de pelo menos 02 (dois) discos SAS/SATA hot-plug de 3.5” ou 2.5”. 

13.5.  Possuir arquitetura que utilize o sistema de ventilação e energia do equipamento do ITEM 01 para ser 

devidamente refrigerado e alimentado. 

14.  PLACA-MÃE: 

14.1.  Placa-mãe da mesma marca do fabricante do equipamento e desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado. 

14.2.  Possuir no mínimo 02 (dois) soquetes para processadores destinados a servidores. 

14.3.  Possuir pelo menos 16 (dezesseis) slots DIMM para memórias RAM tipo DDR4 RDIMM/LRDIMM com 
frequência de 2.666 MHz ou superior e permitir a expansão para no mínimo 02 TB de memória. 

15.  BIOS E SEGURANÇA: 

15.1.  Desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre esse BIOS, 
comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas 
soluções em regime de OEM ou customizações. 

15.2.  Possuir um campo com o número de série do equipamento e um campo editável para inserir uma 
identificação customizada, como número de propriedade ou de serviço, e que possam ser consultadas 
por software de gerenciamento. 

15.3.  Permitir a criação de senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento. 

15.4.  Capacidade de permitir o boot por dispositivo USB ou imagem em um servidor da rede. 

15.5.  Suportar módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior, destinado ao armazenamento 
de senhas, certificados digitais e chaves criptográficas em conformidade com as especificações do 
Trusted Computing Group. 

16.  PROCESSADOR: 

16.1.  Processador com arquitetura x86 com suporte a instruções de 64-bits e projetado para utilização em 
servidores. 

16.2.  Operar com uma frequência de clock mínima de 2,1 GHz, devendo atingir ao menos 3,0 GHz utilizando 
recurso de overclock automático conforme limite estipulado pelo fabricante do processador. 

16.3.  Possuir pelo menos 08 (oito) unidades físicas de processamento que suportem o processamento de 16 
(dezesseis) threads simultâneos. 

16.4.  Possuir memória cache L3 de pelo menos 16 MB. 

16.5.  O consumo de energia deverá ser de até 90 W. 

16.6.  Controlador de memória integrado com 06 (seis) canais com suporte a memórias DDR4 de 2.400 MHz. 

16.7.  Suportar tecnologias de virtualização e gerenciamento fora de banda (local e remoto). 

https://access.redhat.com/ecosystem/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
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16.8.  O equipamento deverá vir com 01 (um) processador instalado e de acordo com as descrições anteriores. 

17.  DESEMPENHO: 

17.1.  O modelo ofertado deverá possuir um índice de performance SPECint_rate_base2006 de pelo menos 
1.000 pontos, considerando a equivalência de utilização de dois processadores de mesmo modelo e 
devendo ser auditado e validado pela Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) através do 

site: www.spec.org. 

17.2.  Não será aceito modelo de equipamento cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance. 

18.  MEMÓRIA: 

18.1.  As memórias deverão ser compatíveis com o barramento da placa-mãe. 

18.2.  Deverão seguir o padrão DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM). 

18.3.  Operar com frequência de no mínimo 2.666 MHz. 

18.4.  Suportar tecnologia ECC avançado ou Chipkill para detecção e correção de falhas de chip e erros multibit. 

18.5.  Os módulos de memória deverão ser do tipo dual rank ou quad rank. 

18.6.  Deverá vir com 32 GB (trinta e dois gigabytes) instalados, provisionados por módulos iguais com 
capacidade de armazenamento de no mínimo 16 GB. 

19.  CONTROLADORA DE DISCOS: 

19.1.  Ser do mesmo fabricante e devidamente projetado para o equipamento ofertado. 

19.2.  Suportar discos SSD (Solid-State Drive) e HDD (Hard Disk Drive) com conexões SAS/SATA dentro do 
mesmo equipamento, mas em grupos de RAID diferentes. 

19.3.  Possuir canais com velocidade de comunicação de 12 Gbps e suficientes para suportar a quantidade 
máxima de discos do equipamento ofertado. 

19.4.  Memória cache de 02 GB não-volátil. E caso esta memória seja alimentada por bateria, a mesma deverá 
acompanhar a controladora ofertada, garantindo a característica de não-volatilidade. 

19.5.  Suportar RAID níveis 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 (via hardware). 

19.6.  Suportar expansão de volumes e migração de nível de RAID de forma on-line. 

19.7.  Suportar drives hot-sparing de forma global ou dedicada. 

19.8.  Possuir tecnologia de monitoramento padrão S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology). 

20.  ARMAZENAMENTO: 

20.1.  Volume bruto de 1,92 TB composto por discos de estado sólido (SSD) de leitura intensiva idênticos e 
armazenamento mínimo de 960 GB. 

20.2.  Os discos deverão possuir conexão hot-plug e taxa de transferência de 06 Gbps. 

20.3.  A solução deverá acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-plug dos drives (trilhos, 
backplanes e outros). 

21.  PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

21.1.  Pelo menos 01 (uma) porta frontal USB 3.0 para uso geral (teclado, mouse, pendrive, etc.).  

21.2.  Pelo menos 01 (uma) porta frontal dedicada exclusiva para o acesso local ao módulo de gerenciamento. 

21.3.  Possuir pelo menos 04 (quatro) portas de rede Ethernet de 10 Gbps com suporte aos protocolos IPv4 e 
IPv6, balanceamento de carga e em conformidade com os padrões IEEE 802.1q (VLANs), IEEE 802.3ad 
(Link Aggregation) e IEEE 802.3x (Flow Control). 

22.  GERENCIAMENTO: 

22.1.  O chassi deverá possuir recurso de gerenciamento e monitoramento composto por hardware e software 
que possua uma interface de acesso centralizada. 

22.2.  As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware deverão ser providas por recursos 
do próprio equipamento e independente de software agente ou sistema operacional. 

22.3.  O acesso ao recurso de gerenciamento deste equipamento deverá ser feito através do módulo de 
gerenciamento do chassi ofertado no ITEM 01. 

22.4.  Suportar autenticação local e através de integração com Microsoft Active Directory/LDAP. 

22.5.  Suportar os protocolos de comunicação IPv4 e IPv6 com suporte à endereçamento por DHCP. 

22.6.  Suportar os protocolos de gerenciamento WSMan, IPMI e DCMI. 

22.7.  Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software console e suportar o encaminhamento 
através de e-mail, SNMP traps e alertas IPMI. 

22.8.  Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso WEB e SSH para acesso CLI. 

22.9.  Permitir a descoberta automática do equipamento, permitindo inventariá-lo com informações de 
componentes e sistemas operacionais. 

22.10.  Permitir monitorar as condições de operação dos principais componentes da solução, bem como, emitir 
alertas em caso de anormalidade desses componentes. Entende-se por principais componentes: 
processadores, memória RAM e controladores de rede. 

22.11.  Suportar a configuração remota de parâmetros de BIOS e RAID. 

22.12.  Suportar o monitoramento e o gerenciamento de temperatura e consumo de energia elétrico da solução 
em tempo real com exibição gráfica, permitindo ajustar os valores mínimo e máximo de operação. 

http://www.spec.org/
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22.13.  Permitir ligar, desligar e reiniciar o equipamento de forma remota e independente de sistema operacional 
ou software agente. 

22.14.  Suportar o controle remoto do tipo KVM virtual de forma out-of-band, ou seja, independente de sistema 
operacional ou software agente. 

22.15.  Suportar a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD remoto, 
compartilhamentos de rede NFS/ CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos. 

22.16.  Suportar a instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, drivers e firmwares 
através de solução de deployment compatível com a solução ofertada. 

22.17.  Permitir a captura de vídeo e/ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e 
inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada. 

22.18.  A solução de gerenciamento deverá estar devidamente licenciada conforme as condições de garantia e 
suporte do equipamento, devendo constar na proposta comercial o modelo expresso da ferramenta e ser 
fornecido o catálogo técnico da mesma. 

23.  SISTEMA OPERACIONAL: 

23.1.  O equipamento deverá ser entregue totalmente licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 
Server 2016 Standard possuindo a opção para downgrade de versão. 

23.2.  O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional Windows Server 
2016 (x64) ou posterior, comprovado através do Windows Server Catalog da Microsoft no endereço: 
https://www.windowsservercatalog.com/. 

23.3.  O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema operacional Red Hat 
Enterprise Linux 7.0 (x86 e x64) ou posterior, comprovado através do Certified Hardware da Red Hat no 
endereço: https://access.redhat.com/ecosystem/. 

23.4.  O modelo do equipamento ofertado deverá estar certificado para o sistema de virtualização VMware ESXi 
6.5 ou posterior, comprovado através do Compatibility Guide da VMware no endereço: 

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php. 

24.  DOCUMENTAÇÕES E CERTIFICAÇÕES: 

24.1.  O fabricante deverá possuir o catálogo ou descrição do modelo ofertado na Internet para consulta, 
devendo ser informado a URL de acesso. 

24.2.  Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do usuário contendo todas 
as informações sobre o produto ofertado com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração. 

24.3.  Não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima 
da recomendada pela diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 

24.4.  Deverá possuir eficiência no consumo de energia elétrica, resultando em economia de custos e redução 
das emissões associadas ao uso da eletricidade, conforme a qualificação Energy Star. 

 

ITEM 04 – DISCO RÍGIDO PARA SERVIDOR 

ITEM DESCRIÇÃO 

1.  CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

1.1.  Disco rígido compatível com o equipamento Dell EMC PowerEdge R730 já existente no 
CONTRATANTE de Service Tag Nº 6QHN2J2. Deverá ser novo, sem uso anterior e estar em fase de 

fabricação, ou seja, seus componentes deverão estar sendo fabricados regularmente durante a 
abertura deste processo. 

1.2.  Unidade de disco hot-plug de 3,5” do tipo SATA. 

1.3.  Capacidade de armazenamento de 06 TB. 

1.4.  Velocidade de rotação dos discos de 7.200 RPM. 

1.5.  Taxa de transmissão de dados de 06 Gbps. 

1.6.  Deverá acompanhar com o disco rígido todos os acessórios necessários para instalação no 
equipamento informado. 

1.7.  Deverá ser informado na proposta comercial o PART NUMBER do disco rígido ofertado. 

2.  GARANTIA E CERTIFICAÇÕES: 

2.1.  Para termos de comprovação, o part number do produto ofertado deverá constar na lista de periféricos 

compatíveis com o equipamento informado ou ser homologado pelo fabricante do equipamento através 
de documento técnico ou declaração do mesmo. 

2.2.  Não deverá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da recomendada pela diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances). 

 
 

https://www.windowsservercatalog.com/
https://access.redhat.com/ecosystem/
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.940/2018-EMSERH 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 

 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 073/2018 – CSL/EMSERH 

 
 
A empresa (--razão social do licitante--) com endereço na __________ inscrita no CNPJ/MF sob 
nº ______ pelo seu representante legal infra-assinado, vem credenciar o(a) Sr.(a) 
_______________ portador(a) do RG nº _____ e do CPF nº ______ para, na qualidade de 
representante legal da empresa _______________ participar da licitação instaurada pela 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH na modalidade 
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH, cujo objeto trata da -------OBJETO-----
--, outorgando-lhe poderes para em nome da Empresa ------------------------------ ofertar lances,  
assinar documentos, requerer, concordar, interpor e desistir de Recursos, enfim praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame licitatório. 

 
 

Local e data 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

 
 

Obs.: A carta credencial deverá ser confeccionada e apresentada em papel impresso pela 
empresa licitante, em atendimento ao Edital. 
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LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.940/2018-EMSERH 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 073/2018 – CSL/EMSERH 

 
A empresa _______________ estabelecida na cidade de __________, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº __________, pelo seu representante legal infra- assinado, em cumprimento ao disposto no 
art. 57, §2°, alínea “f” do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, DECLARA 
sob as penalidades da Lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos 
para Habilitação na LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 073/2018-CSL/EMSERH, estando, portanto, 
apto a participar do certame licitatório. 

 
Local e data 

 
(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 

e a devida identificação e qualificação) 
 
 

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 
timbrado da empresa licitante. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 073/2018 – CSL/EMSERH 

  
 

A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na _______________ inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, 
_______________, portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF Nº __________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988, que 
não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: Caso empregue menor na condição de “menor aprendiz” preencher a ressalva abaixo: 

 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

 

 
 

Local e data. 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

 
Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 
timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 
 

 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 073/2018 – CSL/EMSERH 

  
 

A empresa (_____razão social do licitante_____), inscrito no CNPJ nº .................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) 
da Carteira de Identidade nº ............................, sob as penas da lei e do art. 57, §2º , I ,  do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, vem, respeitosamente, perante 
Vossa Senhoria, COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA 
PROPOSTA, nos termos do edital. 

 
Local e data 

 
(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 

e a devida identificação e qualificação) 
 
Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 
timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 073/2018 – CSL/EMSERH 

  
 

A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na _______________ inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, 
_______________, portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF Nº __________, vem 
informar sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso art. 57, §2°,inciso I, alínea “d” do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

 
Local e data 

 
(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 

e a devida identificação e qualificação) 
 
 

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 
timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MEI / ME / EPP 
 

 
Ao 
Agente de Licitação da EMSERH 
 
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 073/2018 – CSL/EMSERH 

  
 

A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na _______________ inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, 
_______________, portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF Nº __________: 

 
DECLARA que se ENQUADRA como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 do Lei Estadual n° 
10.403/2015. 
 
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto 
no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 
declaração. 

 
Local e data. 

 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação). 

 
Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 
timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VIII 
 

###MINUTA DE CONTRATO### 
 

 

CONTRATO Nº XX/2018-GCC/EMSERH. 
REF. PROCESSO Nº 36.940/2018/EMSERH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 
EMSERH E A EMPRESA XXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa 
Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro 
de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25 – 
Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº. 18519709/0001 - 63, neste ato por seu Presidente, o Sr. 
VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS, inscrita no CPF nº 690.378.683-04 e portador da Cédula de 
Identidade nº 142987930 SSPMA. 
 
CONTRATADA: ____________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 
_________________, sediada à Rua __________________________, CEP: _________________ neste 
ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº ____________ e 
inscrito sob CPF. nº ________________. 
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o presente contrato, instruído no 
Processo n° 36.940/2018-EMSERH com fundamento no Regulamento Interno de Licitações e Contratos e 
demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: 
 
1.1. Este Contrato tem por objeto: aquisição de Servidor de Rede Local e Storage para atender às 
necessidades da EMSERH. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
 
2.1 DESCRIÇÃO  

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1 Sistema de Consolidação de Unidades de Processamento 01 

2 Unidade de Processamento para Virtualização de Data Center 02 

3 Unidade de Processamento para Banco de Dados 01 

4 Disco Rígido para Servidor 08 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
 
Para cada item, constam no ANEXO II do Termo de Referência os critérios mínimos a serem 
considerados. 
 
3.1. Local  

 
3.1.1 A entrega e instalação deverá ser feita na sede Administrativa da EMSERH, localizada na Av. 
Borborema Qd. 16, N25, bairro do Calhau, CEP: 65071-360, São Luis-MA. 

 
3.2. Prazo 

 
3.2.1 A CONTRATANTE deverá disponibilizar a entrega e instalação em no máximo 15 (quinze) dias úteis, 
a contar da data de recebimento da Ordem de fornecimento.  
3.2.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante solicitação prévia da empresa contratada e 
aceitação da Administração. 
3.2.3 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta.  
3.2.4 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 
da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento 
provisório. 

 
3.3. Condições de Recebimento 

 
3.3.1 A entrega será feita em uma única vez, de acordo com os quantitativos solicitados em ordem de 
fornecimento pela CONTRATANTE. 
 
3.4. Garantias 

 
3.4.1 Os equipamentos deverão ter garantia do site de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. 
3.4.2      A garantia deverá ser do FABRICANTE do equipamento ofertado e o serviço de atendimento 
deverá ser realizado por técnico qualificado e certificado pelo fabricante do equipamento. 
3.4.2 Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deverão ser substituídas sem ônus para o 
CONTRATANTE, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. 

 
3.5 Da assistência técnica 

 
3.5.1 A assistência técnica será prestada pela FABRICANTE/CONTRATADA, mediante chamado feito 
pela CONTRATANTE, no horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, e serão atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis. 
3.5.2 Deverão ser fornecidos os serviços de atualização do BIOS, firmware e drivers, identificação de 
qualquer problema que afete a operação adequada do servidor. 
3.5.3 O FABRICANTE também deverá oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de 
suporte online como chat, e-mail e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de 
atualizações e hot-fixes de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de 
troubleshooting, no mínimo 
3.5.4 O FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica no local onde esteja instalado 
o equipamento (on-site), dentro do território nacional e sem qualquer ônus adicional por deslocamento. 

 
3.6 Da instalação 

 
3.6.1 O CONTRATADO deverá apresentar as funcionalidades técnicas do equipamento assim como da 
ferramenta de gerenciamento para a equipe técnica do órgão através de treinamento HANDS-ON por um 
período de mínimo de 08 (oito) horas para os ITENS fornecidos. 
3.6.2 O CONTRATADO deverá entregar o equipamento ligado, testado e pronto para operação por parte 
da equipe de TI deste órgão. 
3.6.3 No serviço de instalação física deverá incluir a fixação em rack assim como testes de energização 
e atualização de firmware do produto ofertado em caso de disponibilidade. 
3.6.4 O serviço deverá ser executado por profissional certificado e qualificado pelo fabricante do produto 
ao qual será realizado o treinamento. 
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3.6.5 Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a devida energização 
para teste dos equipamentos realizado pelo fabricante através de técnico qualificado e certificado pelo 
fabricante do equipamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

 
3.1. O valor total deste Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXX), incluído no mesmo todas as despesas 
e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: 
 
4.1. A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogada por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e respeitado 
o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 

 
5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade 
financeira: Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa:1-2-03-04-01-0001 – 
Equipamentos de Informática.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
6.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados; 
6.2 Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar o fornecimento e avaliar as 
obrigações da licitante, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, conforme as condições 
ajustadas no termo de referência e no contrato, através de servidor designado pela autoridade competente 
indicado pela EMSERH/MA; 
6.3 Convocar/Notificar a CONTRATADA via fax, e-mail, ou telefone, para sanar possíveis irregularidades 
ocorridas na execução do presente contrato;  
6.4 Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas bem como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos; 
6.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 
6.6 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar os serviços de acordo 
com as determinações do Edital, do Termo de Referência e deste Contato; 
6.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
6.8 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a 
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções; 
6.9 Fornecer à Contratada, Ordem de fornecimento com a definição do fornecimento a ser realizado, 
devidamente assinada por funcionário autorizado; 
6.10 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições contratuais pré-
estabelecidas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1 Entregar os equipamentos, rigorosamente, de acordo com as especificações técnicas (Anexo B do 
Termo de Referência), quantidade, qualidade e condições presentes no Termo de Referência e neste 
Contrato. 
7.2 Manter sempre um preposto, aceito pela Contratante, formalmente designado para representá-la na 
execução das atividades pertinentes ao objeto do CONTRATO. 
7.3 Os equipamentos deverão vir em embalagem original acompanhada de documentação técnica 
completa necessária para instalação, configuração e utilização da mesma. 
7.4 O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, fazer parte do catálogo de produtos comercializados 
pelo fabricante e fazer parte da linha mais atual produzida pelo fabricante. 
7.5 Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em regime de 
OEM não sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: memórias, disco rígido, unidades 
óptica) de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia. 
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7.6 Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro artifício que 
impossibilite abertura dos mesmos quando necessária a realização de intervenções técnicas, atualizações 
tecnológicas em outros por parte do setor competente do CONTRATANTE. 
7.7 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
neste Contrato e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade 
7.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
7.9 Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela Contratante, sujeitando-se a mais 
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos 
questionamentos formulados.  
7.10 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, que antecedem a data 
de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
7.11 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à Administração ou a terceiros. 
7.12 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica com seus funcionários, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração. 
7.13 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 
7.14 Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato extraordinário 
ou anormal que ocorra durante a entrega e instalação, prestar os esclarecimentos necessários, bem como 
comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer. 
7.15 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse da EMSERH ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da entrega do 
objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 
7.16 Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação. 
7.17 Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer 
alterações havidas no contrato social (alteração nos sócios, mudança de endereço e etc.) durante o prazo 
de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.  
7.18 Efetuar a entrega e instalação dos equipamentos, por funcionários devidamente identificados, no 
local, horário e prazo estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato. 
7.19 É vedada a transferência a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. No caso em tela, entende-se ser 
o objeto desta contratação atividade-fim, ou seja, aquela que compreende as atividades essenciais e normais 
para as quais a empresa se constituiu. 
7.20 Resta esta devidamente justificada, conforme preconiza §4º, art.8º, da Lei Estadual 10.403/2015, uma 
vez declarada não ser possível a concessão do benefício da subcontratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, nesta contratação. 
7.21 Caso a execução do serviço de garantia seja realizado por assistência técnica autorizada do 
fabricante, este deverá informar nome e endereço da empresa de assistência técnica autorizada.  
 
CLÁUSULA OITAVA– FISCAL DE CONTRATO: 
 
8.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Servidor indicado pela EMSERH, que 
será designado como fiscal do Contrato pela CONTRATANTE, em conformidade com o Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 
8.2 O funcionários designados como fiscais de Contrato serão distribuídos entre: 
 
8.2.1. FISCAL ADMINISTRATIVO, que:  
 
a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da 
execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. Preferencialmente será 
hierarquicamente ligado à Gerência solicitante da contratação. Será nomeado fiscal administrativo titular 
e suplente. 
 
b) emitirá Ordem de Serviços/Fornecimentos, dando ciência ao representante da empresa/preposto sobre 
as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre em ato formal, bem como emitir demais 
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instrumentos necessários à comunicação entre as partes viabilizando a regularidade do fluxo de 
informações, que deverão compor o Relatório de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos. 
 
8.2.2. FISCAL TÉCNICO: aquele que acompanha, diretamente, a execução do contrato. Precisa ter 
preferencialmente conhecimento técnico acerca do objeto, quando necessário à fiscalização. Será 
nomeado fiscal técnico titular e suplente. 
 
8.3. Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representante da Administração 
Pública, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual. 
 
CLÁUSULA NONA- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
 
9.1. Caberá por acordo entre as partes objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração  do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO: 
 
10.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, 
conferência e aceite definitivo da Nota fiscal ou fatura, de acordo com as condições constantes neste 
contrato e em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência 
bancária em favor da CONTRATADA: BANCO: ____________, AGÊNCIA:_______________. CONTA 
CORRENTE______________. 
10.2 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de FATURA/ NOTA 
FISCAL, por parte da Contratada. A documentação será protocolizada na EMSERH, no mês subsequente 
ao mês da execução dos serviços, através de ofício, encaminhado à Contratante, devendo ainda conter 
todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais 
vigentes. As faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas conforme disposto nesta clausula, e em todos 
os casos serão apresentadas em intervalo não inferior a 15 dias. 
10.3 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da Fatura e demais 
documentação necessária ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de 
documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que 
corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA qualquer 
acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade. 
10.4 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos serviços prestados de modo idêntico 
àquelas constantes do objeto do Contrato. 
10.5 A Nota Fiscal e/ou a Fatura serão atestadas pela CONTRATANTE através do Fiscal do Contrato, 
observadas as normas contratuais e as administrativas vigentes.  
10.6 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejarão o 
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis à CONTRATADA. 
10.7 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar na EMSERH os documentos abaixo 
relacionados: 
10.7.1.  Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento); 
10.7.2. Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato contendo as seguintes 
informações: 
 
I) No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço 
e da Unidade de Saúde. 
 
II) No caso de prestação de serviços, também incluir: 
 
a) As retenções na fonte e suas alíquotas; 
b) Alíquota do Simples Nacional (ISS); 
c) Local da prestação dos Serviços; 
d) Código do serviço e sua descrição; 
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10.7.3. Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 
10.7.4. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 
10.7.5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
10.7.6. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual; 
10.7.7. Certidão Negativa de Débito perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
10.7.8. Cadastro Estadual de Inadimplente - CEI; 
10.7.9. Em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o 
objeto contratual; 
10.7.10. Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do (s) Fiscais do 
Contrato no Diário Oficial do Estado(quando houver); 
10.7.11.  Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e da 
Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado; 
10.7.12. Os documentos mencionados nos itens 11.7.4 a 11.7.6 podem ser substituídos, total ou 
parcialmente, por declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), desde que 
obedecido o disposto no art. 4.º do Decreto n.º 3.722/2001. 
10.8. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
10.9. A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e 
parafiscais, quando a legislação assim exigir. 
10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 
  

EM = I x N x VP 

  
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
  

I = 
(6 / 100) 

365 

  
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO:  
 
11.1 Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o caso, quando quaisquer 
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 
 
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a 
CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso da CONTRATADA 
não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, 
salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a entidade 
sancionadora, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
12.2. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a EMSERH rescinda o contrato e aplique as 
outras sanções previstas no RILC/EMSERH. 
12.3.  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 
contrato, quando houver, poderá ser descontada de pagamentos devidos à contratada ou cobrada de 
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forma autônoma, de acordo com a legislação e procedimentos administrativos vigentes, inclusive podendo 
ser cobrada em juízo. 
12.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será cobrada da forma do subitem anterior. 
12.5. As sanções previstas alíneas “a” e ‘c” do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente 
com a alínea “b”, do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
12.6. Na aplicação das penalidades, a EMSERH considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus 
efeitos, bem como os antecedentes da contratada, podendo deixar de aplicá-las, em decisão motivada, se 
admitidas as suas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:  
 
13.1. A CONTRATADA poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato. 
PARAGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta 
cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA MATRIZ DE RISCOS:  
 
14.1. De acordo com a natureza e as características do objeto do contrato, para o qual é facultativa a 
elaboração de matriz de riscos, tal instrumento não integrará a presente relação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE: 
 
15.1. É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses. 
15.2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, 
sendo observada atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento. 
15.3. Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) 
meses, contados da data limite para apresentação da proposta. 
15.4. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice por determinação 
legal. 
15.5. O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 (doze) meses, tendo 
por marco inicial a data limite para apresentação da proposta. 
15.6.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste. 
15.7. A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas contratuais, 
operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de preços. 
15.8. O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a 
vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados. 
15.9. Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por Aditamento. 
15.10. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do 
equilíbrio econômico do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
16.1.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da execução 
do objeto nos prazos estipulados; 
IV - O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 
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VII – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
IX - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido. 
XIV - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
XV – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XVI - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço 
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto; 
XVII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 
XVIII – O descumprimento ao disposto no inciso, XXXII do art. 7º da Constituição Federal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO:  
 
17.1. O presente Contrato poderá ser alterado. As alterações contratuais deverão se dar mediante a 
celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, observadas as disposições previstas 
no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Na hipótese de reajustamento do 
Contrato, este poderá se dar por meio de Apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO:  
 
18.1. O presente instrumento de Contrato se vincula integralmente aos termos do instrumento convocatório 
da licitação ou do ato que a dispensou, bem como ao lance e/ou proposta apresentados pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA HABILITAÇÃO: 
 
19.1. A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
 
20.1. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos conforme os preceitos de direito privado, 
aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria dos contratos e demais legislação pertinente à 
matéria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA CONSULTA DO CEI:  
 
21.1. As realizações de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da 
Contratada ficam condicionadas a consulta prévia pela Administração ao Cadastro Estadual de 
Inadimplentes – CEI para verificação da situação da Contratada em relação às obrigações pecuniárias e 
não pagas, consoante determina o art. 6º, da Lei Estadual nº 6.690, datada de 11.07.1996. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, a Administração não 
realizará os atos previsto na Cláusula de Pagamento, por força do disposto no art. 7º, da Lei Estadual nº 
6.690, de 11.07.1996. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO: 
 
22.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa 
Oficial, em obediência ao disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES:  
 
23.1 Qualquer comunicação entre as partes respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove sua efetivação, não 
sendo consideradas comunicações verbais 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO: 
 
24.1. Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, capital do Estado 
do Maranhão. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente Contrato em (02) vias iguais, perante a presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo 
assinadas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
25.1 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que 
venham a impedir ou dificultar a execução do serviço objeto desta contratação.  

 
São Luís (MA), ______ de ___________________ de 2018. 

 
 

______________________________________ 
Sr. VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

Presidente da EMSERH 
 

 
________________________________________ 

Sr. JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS 
Diretor Financeiro/EMSERH 

 
 

____________________________________________ 
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Responsável pela Contratada 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome:  
_________________________ 
CPF: 

 
Nome: 
__________________________  
CPF: 

 
 


