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TERMo DE REFERÊNCrA N.' 1412015

FoRMAÇÃo DE stsrEMA DE REcrsrRo DE pREÇos PARA EVENTUÁL ÂeulslÇÂo DE

EQUTPAMENTOS DE INFRÀESTRUTURÀ DE REDE, INCLUINDO TNSTALAÇÃO,

TREINAMENTO E GARANTIA IION-§ITEII.

1. INTRoDUÇÃo

l.l. A lei n' 10.520i02, que institui a licitação na modalidade pregão, estabelece, em
seu art. 30, que a definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de Termo de
Referência constitui fase preparatória do Pregão.

1.2, Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e

suficientes para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nos estudos
técnicos preliminares constantes do Documento Virtual n' EXP-0217 12015.

1.3. A contratação pretendida deverá observar, ainda, o disposto na Resolugão TP n'
02612006, que institui a licitação na modalidade pregão no âmbito desta Corte, bem
como a Lei n" 8.666193 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

2. OBJETO

2.t. O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços
para eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede, incluindo instalação,
treinamento e garantia "on-site".

2.2. Para fins de adequação dos disposto na lei n' 10.52012002, consideram-se os bens

em tela como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempeúo e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

3. FINALIDADE/JUSTIFICATTVA

3.1. A aquisição de equipamentos de infraestrutura de redes tem por finalidade manter
disponibilidade dos sistemas desta Corte e implantação de infraestrutura de redes nos

novos prédios.

3.2. Com a aquisição em tela poderão ser alcançados os seguintes resultados:

a) maior disponibilidade dos serviços de TI oferecidos pelo TJRR;

b) continuidade nos serviços prestados pelo Poder Judicirfu-io do Estado de

Roraima;

c) evitar paralisações nos serviços oferecidos poÍ conta de falha nos equipamentos
de rede; e

d) instalação da infraestrutura de redes do Fórum Criminal.

3.3. Com isso, observa-se que a presente aquisição se encontra aliúada ao

Planejamento Estratégico de Tecnologia da lnformação (PETI) do TJRR, no tema

Infraestrutura e Tecnologia, que tem como objetivo estratégico garantir a infraestÍutura
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de satisfação de Magistrados e 80% de satisfação dos usuários,
medidos pela Central de

de automação das informações
processuais e administrativas do
Tribunal

70o/o de automação das informações
processuais e administrativas

internos com os serviÇos de TIC
80% de satisfação dos usuários,

de qualidade dos serviços
prestados pela TIC

70% dos serviços prestados dentro do
Nível de Acordo de Serviço (SLA),

de satisfação dos usuários
externos com os serviços de TIC

80% de satisfação dos usuários,
medidos pela Central de Serviços

de disponibilidade de serviços 90/o de disponibilidade dos serviços de

TIC, com base no Tempo médio entre

de tecnologia da informação e comunicação (TIC) apropriada às atividades
administrativas e judiciais, conforme as seguintes metas:

4, EsprcrrrcAÇÃoDoOBJETo

4.1. O objeto deverá ser executado em conformidade com as especificações constantes
deste instrumento, mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
global.

4.2. Considerando que a divisão dos itens que compõem a solução de TI a ser adquirida
é técnica e economicamente viável, o objeto deverá ser dividido em 08 (oito) lotes, na
forma do quadro abaixo:

I I Switch De Dishibuição L2 und 45

2 I Switchs Gerenciáveis L3 und 10

2 Switch Gerenciáveis L3 - Core Fiber und 07

J Treinamento no Item 2.1 e[tem2.2 und 0l

3 I Ponto De Acesso Wireless und 70

4 I Kit Console Switch KVM e Rack Console

KMM

und 03

5 1 Régua Rack 19' l0 Tomadas De 20 Amp

Bivolt

und 05

6 I Sensor De Temperatura E Umidade Para

Data Center

und 06

7 I Rack De Cabeamento Estruturado 19" X

44u's - Preto

und 08

8 I Nobreak Gerenciável und 20

2 Placa De Gerenciamento E Monitoramento und 20

a-

4,.-

Indicador Descricão Meta
4

10

ll

t2

13

20

Lotes itens Descrição Und. Qtd.
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De Nobreak

4.3. Lote 01 - Switch de Distribuição L2 deverá possuir as seguintes
características/especifi cações :

a) Switch Gigabit Gerenciável 52 poÍas

b) Deve possuir, no mínimo, 48 portas Gigabit Ethemet l0/100/l000BaseT
autosensing;

c) Deve possuiÍ 4 portas SFP l000Base-X para instalação de transceivers ópticos
Gigabit Ethemet. As portas SFP podem operar em modo COMBO com as portâs
10/100/1000 exigidas;

d) Porta de console para gerenciamento via CLI;

e) Desempeúo: Capacidade de switching mínima de 104 Gbps;

f) Permitir a limitação de tráfego por porta (rate limit);

g) Armazenar de duas imagens distintas do software, na memória interna do
equipamento;

h) Controle de fluxo baseado no padrão IEEE 802.3x e suporte a IEEE 802.1Q
VLAN;

i) Priorização de tráfego IEEE 802.1p, IGMP Snooping, convergência de Íilas em
hardware por porta, priorize conforme os padrões IEEE 802.Id, IEEE 802.Iw e
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree. Possuir mecanismo de proteção da "Root
Brigde" do algoritmo "Spanning - Tree" para defesa contra ataques maliciosos
ou erros de configuração. Possuir mecanismo de proteção que realize o bloqueio
do recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) em determinadas portas

do switch;

j) Layer 2 com supoÍe mínimo a 64 vlans simultâneas e 4094 VLAN Ids no
mínimo;

k) Tabela MAC com suporte a no mínimo 8000 endereços MAC;

l) Suporte a segurança, com login na rede baseado no IEEE 802.1X. ACLs
baseadas em endereços MAC e IP (IPv4 e IPv6);

m) Autenticação em servidor RADIUS;

n) Gerenciamento e configuração via web (HTTP e HTTPS), suporte a ferramentas
de gerenciamento baseado em SNMPv3 e suporte a RMON através da

RFC1757: History, Statistics, Alarms e Events no minimo;

o) Mon!ível em rack 19";

p) Fonte de alimentação automática (1 10-2209;

q) Possuir mecanismo que controle o volume de pacotes Broadcast, Multicast e

Unicast;

SupoÍtar o protocolo NTP;

Suportar agregação de múltiplas poÍas através do protocolo LACP (Liú
Aggregation Control Protocol);
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t) Suportar IPv6 e habilitar o gerenciamento do switch através de IPv6;

u) Deve implementar recoúecimento de telefones IP do mesmo e de outros
fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica
(Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP;

v) Garantia na modalidade Lifetime com reposição de hardware e suporte
telefônico através de 0800 no Brasil.

w) Detecção automática MDVMDD( em todas as portas.

x) Deve teÍ uma porta de console para manutenção e gerência com conector RJ-45
ou serial DB9.

y) O switch deverá possuir garantia de reposição de peças, no próximo dia útil, de
no minimo de 36 meses.

z) Período de garantia mínima de 3 anos, devendo ser entÍegue declaração do
fabricante sendo solidrírio à garantia de 3 anos.

a.3.t. Além das caracteristicas acima, Switch de Distribuiçâo L2 deverá possuir
suporte aos seguintes padrões:

a) IEEE 802.3ac - Marcação de VLAN

b) IEEE 802.3ad - Agregação de links com suporte a LAG estático

c) IEEE 802.1W - Rapid Spanning Tree (1)

d) IEEE 802.ID - Spanning Tree (1)

e) IEEE 802. I Q - LANs virtuais com VLANs baseadas em porta

0 IEEE 802.1v - VLANs baseadas em protocolo

g) IEEE 802.1p - Prioridade de Ethemet com provisionamento e mapeamento de
usuário

h) IEEE 802.1X - Autenticação de porta

i) IEEE 802.3x - Controle de fluxo

j) nrc 826 - ARP

k) RFC 854 - Telnet

l) RFC 855 - Opção de Telnet

m) RFC 1157 - SNMP

n) RFC 1213 - MIB II - Atualizado pelas RFCs 2011,2012 e 2013

o) RFC 2579 - Convenções de texto para SMI v2

p) RFC 2580 - Declarações de conformidade para SMI v2

q) RFC2819-RMON

r) RFC 3416 - Base de informações de gerenciamento (MIB) para o protocolo
SNMP (Simple Network Management Protocol) (dezembro de 2002).

s) RFC 768 - UDP

t) RFC 783 - TFTP

u) RFC 791 - IP



TJRR

folha _
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Secretaria de Gestão Administrativ&iDivisão de Acompaúamento de Gestilo
Seção de Projetos Administrativos

v) RFC 792 - ICMP

w) RFC 793 -TCP

x) RFC 951 - BOOTP

y) RFC 1533 - Incluindo 1534, interoperação entÍe BOOTP e DHCP Servidor
DHCP

z) RFC 2l3l - Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

aa) RFC 2132 - Opções de DHCP e extensões de fornecedor Bootp

bb)MC 950 - Procedimento de sub-redes padÍão de lntemet

cc) RFC 1 123 - Requisitos para hosts de Intemet

dd)RFC 1042 - Padrão de transmissão de datagramas de Ip por meio de redes IEEE
802

ee) RFC l07l - Computação de soma de verificação (checksum) de Intemet

ff) IGMPv2 snooping

ss)GARP

hh) GMP snooping

ii) Jumbo frames

jj) APIs de classificação de IPv6

kk)Suportar Syslog.

4.4. Lote 02 - Switchs Gerenciáveis - L3 e Treinamento:

4.4.1. Os Switchs Gerenciáveis - L3 deverão possuir as seguintes
características/especifi cações:

a) A solução deve ser composta de um único equipamento, monável em rack 19"
devendo este vir acompaúado dos devidos acessórios para tar. o equipamento
deve possuir fonte de alimentação em ll0l220y com detecção aúomática e
deve possuir suporte a fonte redundante.

b) O equipamento deve possuir no mínimo, 128 Gbps de Switch Fabric. No caso de
utilização de Switches modulares, deve ser inforrnada a capacidade do Switch
Fabric e não a soma das capacidades individuais dos módulos.

c) Deve possuir a capacidade de encamiúamentos de pacotes, de no mínimo 95
Mpps utilizando pacotes de 64 bytes. No caso de utilização de Switches
modulares, deve ser informada a capacidade do Switch Fabric e não a soma das
capacidades individuais dos módulos.

d) Detecção automática MDVMDIX em todas as portas.

e) Deve ter uma porta de console paÍa manutenção e gerência com conector RI-45
ou serial DB9.

f) O equipamento deve possuir 24 poÍas 10/100/I000BASE-T ativas
simultaneamente, com conector RJ-45, não sendo permitida a utilização de
conversores ou de conectores do tipo Telco.
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g) Possuir 4 (quatro) interfaces SFP Gigabit Ethemet baseadas em GBIC e/ou mini-
GBIC, devendo um mesmo GBIC/mini-GBIC-Slot suportar interfaces
1000Base-SX, 1000Base-LX e I0OOBASE-ZX não sendo permitida a utilização
de conversores externos.

h) Permitir empilhamento de no mínimo oito equipamentos e gerência através de

um único endereço IP.

i) O equipamento deve possuir portas específicas para empilhamento com

velocidade de pelo menos 20Gbps cada (ou l0Gbps Full Duplex), totalizando 40

Gbps (ou 20 Gbps tull-duplex).

j) O empilhamento deve possuir arquitetura de anel para proveÍ Íesiliência.

k) O empilhamento deve ter capacidade de path fast Íecover, ou seja, com a falha

de um dos elementos da pilha os fluxos devem ser estabelecidos no tempo

máximo de I (um segundo).

l) A Memória Flash instalada deve ser suficiente para comportar no mínimo duas

imagens do Sistema Operacional simultaneamente, permitindo que seja feito um

upgade de Software e a imagem anterior seja mantida.

m) Todas as interfaces ofertadas devem ser non-blocking.

n) Possuir altura máxima de lU (1,75').

o) Deve aÍnazenar, no minimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC.

p) Implementar interfaces Ethemet (IEEE 802.3, IOBASE-T), Fast Ethernet (IEEE

802.3u, IO0BASE-TX), Gigabit Ethemet (IEEE 802.32, 1000BASE-X e IEEE

802.3ab, l000BASE-T).

q) suportar fonte de alimentação redundante com potência igual ou superior a fonte

interna do equiPamento.

r) Implementar a$egação de links conforme padrão IEEE 802'3ad'

s) Implementar limitação de número de endereços MAC aprendidos pela porta e

VLAN.

t) Implementar travamento de endereço MAC, permitindo que somente o endereço
' 

MAC designado tenha acesso à porta. ''\

u) Implementar suporte a jumbo frames de até 9000 bltes'

v) Implementar IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)'

w) Implementar upload e download de configuração stack em formato ASCII, texto

ou XML, permitindo a edição do arquivo de configuração e, posteriormente, o

download do arquivo editado para o equipamento.

x) ImplementaÍ autenticação RADIUS com suporte a:

I. RFC 2138 RADruS Auúentication;

II. R.FC 2139 RADruS Accounting;

III. RADIUS EAP suPPoÍ for 802.IX; e

Iv. RADTSPeT-commandAuthentication.

y) Implementar TACACS+ segundo aPJC 1492.
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A implementação de RADIUS e TACACS+ deve estar disponível para
autenticação de usuários via Telnet e Console serial.

Possuir DNS Client.

Posuir Telnet client and server segundo a RFC 854.

Implementar os seguintes gmpos de RMON através da MCl757: History,
Statistics, Alarms e Events.

dd) Deve implementar RMON2, podendo ser implementada intemamente no
Switch ou extemamente, por meio de probe em hardware utilizando uma porta
10008aseTX.

ee) IÍnplementar Port Minoring, com suporte a espelhamento de N poÍas origem
para múltiplas portas destino e N VLANs origem para múltiplas porta destino.

f0 Implementar a atualização de imagens de software e configuração através de
um servidor TFTP.

gg) SupoÍar múltiplos servidores Syslog.

hh) Implementar ajuste de clock do equipamento utilizando NTP e/ou SNTP.

ii) Implementar login de rede baseado no protocolo IEEE 802.Ix
jj) Implementação de 802.1x permitindo que a poÍa do Switch seja associada a

VLAN definida para o usuário no Servidor RADIUS.

kk) A implementação do IEEE 802.Ix deve incluir suporte a Guest VLAN.

n) Implementar um método altemativo ao IEEE 802.1x para autenticação
(baseado em web, por exemplo) para clientes que não suportem 802.lx.

mm) Implementar autenticação RADruS baseada em endereço MAC.

nn) Aplicar ACL (Access Control List), baseada em critérios das camadas 2, 3 e 4,
em todas as interfaces e VLANs, devendo suportar, no mínimo 1000 ACLs.

oo) A implementação das ACLs deve ser feita em "wire-speed", ou seja, sem perda
de performance.

pp) Implementar gerenciamento através de SNMPvI (RFC 1157), v2c (RFCs 1901
ou superior) e v3 @FCs 2570 ou superior).

qq) Implementar RFC 1812 (Requirements for IP ve Stack rsion 4 Routers), ICMP
Router Discovery Messages, TFTP, UDP, RFC 791 (IP), RFC 792 (ICMP), RFC
793 (TCP), ARP.

n) Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Rapid Spanning Tree (IEEE
802.1w), Multiple Instance STP (802.Is) e PVST+.

ss) Implementar a configuração de Spanning Tree por VLAN, com suporte a, pelo
menos, 60 domínios de STP.

tt) Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree onde é possível
designar portas de acesso (por exemplo onde estações estão conectadas) que não
sofram o processo de Listening-Learning, passando direto para o estado de

*\
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Forwarding. No entanto, as portas configuradas com esta funcionalidade devem
detectar loops na rede normalmente.

uu) O equipamento ofertado implementa Proxy-ARP (RFC 1027), permitindo que

o equipamento responda a um ARP-Request de um device com seu próprio Mac
. Esta feature é importante tanto para suporte a dispositivos com dificuldades de

resposta de ARP quanto para Íins de segurançapara ocultar o MAC destino.

w) Implementar 4094 VLANs através do protocolo 802.1Q.

ww) Implementar VLANs por porta e por protocolo.

xx) Implementar DHCP/Bootp relay.

yy) Implementar roteamento estático com as seguintes características: no mínimo
1000 rotas e suporte a ECMP (Equal Cost Multipath).

zz) Implementar os protocolos de roteamento IP: RFC 1058 - RIP vl e RIP v2.

aaa) Suportar o protocolo de roteamento OSPF v2 (RFC 2328), incluindo
autenticação MD5, com suporte a pelo menos duas interfaces não-passivas.

bbb) A implementação de OSPF deve incluir ECMP (Equal Cost Multi Path).

ccc) Suportar protocolo de multicast PIM-SM, com suporte a pelo menos duas

interfaces ativas.

ddd) Suportar VRRP (RFC 2338).

eee) Implementar Rate-shaping e Rate-limiting em todas as portas. A granularidade

deve ser de no mínimo 64Kbps.

ff| A implementação de Rate-limiting e Rate-shaping deve permitir a classificação

do tráfego utilizando-se ACLs e parâmetros IP, TCP e UDP.

ggg) Implementar IGMP v2 (RFC 2236),IGMPv1, IGMPv3 (RFC 3376) e IGMP
Snooping.

hhh) Implementar detecção e proteção contra ataques Denial of Service (DoS)

direcionados a CPU do equipamento por meio da criação dinâmica e automática

de regras para o bloqueio do tráfego suspeito. Os parâmetros mínimos
configuráveis para esta funcionalidade são: threshold em pacotes por segundo .
para a criação de regras e timeout da ACL aplicada dinamicamente'

iii) Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.lp e DSCP)'

jjj) Implementar remarcação de prioridade de pacotes Layer 3, remarcando o

campo DiffServ para grupos de trafego classificados segundo port numbers TCP

e UDP, endereço/subrede IP, VLAN, e porta.

kkk) Implementar 8 Íilas de prioridade em hardrvare por porta.

lll) Implementar as seguintes RFCs:

I. RFC z474DiffServ Precedence

il. RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Itt. RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

tv. P.FC2475 DifÍServ Core and Edge Router Functions
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mmm) Implementar classiÍicação de tráfego para QoS em Layerl-4 @olicy-Based
Mapping) baseado em MAC origem e destino, IP origem e destino, TCpruDp
port, DiÍfserv, 802.lp

nnn) ImplementarSSHv2.

ooo) Implementar SCP e SFTP.

ppp) Deve implementar Dual Staclq ou seja IpV6 e Ipv4, com suporte as
seguintes funcionalidades/RFCs :

I. RFC 1981, Path MTU Discovery for Ipv6, August 1996 - Router
requirements

II. RFC 2460, Intemet Protocol, Version 6 (Ipv6) Specification

III. Ping over IPv6 transport

Iv. Static Unicast Íoutes for Ipv6

V. Traceroute over IPv6 tÍansport

vI. Telnet over IPv6 hansport

vII. SSH-2 over IPv6 tÍansport

VIIL RFC 3056,61o4

x. RFC 2461, Neighbor Discovery for Ip Version 6, (Ipv6).

x. RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router
Requirements

xI. RFC 3513, Intemet Protocol Version 6 (Ipv6) Addressing Architecture
xII. P§C 2464, Transmission oflpv6 packets over Ethernet Networks
xII. RFC 3810, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) protocol

xv. RFC 2080, RIPng

xv. RIC 2893, Configured Tunnels

qqq) Implementar IPv6 em hardware.

m) Implementar pÍoteção contra endereços Ip duplicados, permitindo que
somente endereços designados por um servidor DHCp tenham acesso à rede.

sss) Implementar proteção contra conexão de endereços Ip de origem aleatórios,
permitindo que somente endereços designados por um serviãor DHCp ou
endereços estáticos teúam acesso à rede.

ttt) Implementar Policy Based Routing.

uuu) [mplementar MVR (Multicast VLAN Registration).

vw) O switch deverá possuir garantia de reposição de peças, no próximo dia útil,
de no mínimo de 3ó meses.

www) Período de garantia mínima de 3 anos, devendo ser entÍegue declaração do
fabricante sendo solidiirio à garantia de 3 atros.
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4.4.2. Os Switchs Gerenciáveis L3 - Core Fiber deverão possuir as seguintes

características/especificações:

a) A solução deve ser composta de um único equipamento, montiível em rack 19"

devendo este vir acompaúado dos devidos acessórios para tal. O equipamento

deve possuir fonte de alimentação em 1101220Y com detecção automática e

deve possuir suporte a fonte redundante.

b) O equipamento deve possuir no minimo, 128 Gbps de Switch Fabric' No caso de' 
utilização de Switches modulares, deve ser informada a capacidade do Switch

Fabric e não a soma das capacidades individuais dos módulos.

c) Deve possuir a capacidade de encamiúamentos de pacotes, de no mínimo 95

Mpps utilizando pacotes de 64 bfes. No caso de utilizagão de Switches

mààulares, deve sór informada a capacidade do Switch Fabric e não a soma das

capacidades individuais dos módulos.

d) Detecção automática MDI/MDIX em todas as portas'

e)DevetelumaportadeconsolepaÍamanutençãoegerênciacomconectorRJ.45
ou serial DB9.

f) O equipamento deve possuir 24 interface SFP ativas simultaneamente;

g) Possuir 24 (vinte e quatro) interfaces SFP Gigabit Ethernet baseadas em GBIC

e/ou mini-GBIC, devendo um mesmo GBIC/mini-GBIC-Slot suportar interfaces

loo0Base.SX,l0O0Base-LXe1000BASE-ZXnãosendopermitidaautilização
de conversores externos'

h) Permitir empilhamento de até oito equipamentos e gerência atÍavés de um único

endereço IP.

i) O equipamento deve possuir portas específicas- para empilhamento -com' .,relocidáde de pelo menoi 26Gbps cada (ou 16Gbps Ful1 Duplex), totalizando 40

Gbps (ou 20 GbPs tull-duPlex).

j) O empilhamento deve possuir arquitetura de anel para prover resiliência'

k) O empilhamento deve ter capacidade de path fast recoveÍ, ou seja' com a falha
'deumdoselementosdapilhaosfluxosdevemserestabelecidosnotempo

máximo de 1 (um segundo)

l) O empilhamento deve ter a capacidade de resilient path' ou seja' a perda de um

dos eiementos da pilha que nào esteja inserido no caminho do fluxo de dados

não interfere na continuiàade deste fluxo O equipamento deve possuir além das

portas acima citadas uma porta adicional 10/100 com conector RJ-45 para

gerência out-of-band do equipamento '

m)AMemóriaFlashinstaladadevesersuficienteparacomportarnomínimoduas
imagensdosistemaOperacionalsimultaneamente,permitindoquesejafeitoum
upgade de Software e a imagem anterior seja mantida'

n) Todas as interfaces ofertadas devem ser non-blocking'

o) Possuir altura máxima de lU (1,75').

p) Deve aÍÍnazenaÍ, no mínimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC'

q) SupoÍar fonte de alimentação redundante com potência igual ou superior a fonte

intema do equiPamento.
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r) Implementar agegação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com,
mínimo, 32 gnrpos, sendo 8 links agregados por grupo e suporte a LACP.

s) Implementar limitação de número de endereços MAC aprendidos pela porta e
VLAN.

t) Implementar travamento de endereço MAC, permitindo que somente o endereço
MAC designado teúa acesso à porta.

u) Implementar suporte a jumbo frames de até 9000 bytes.

v) Implementar IEEE 802.lab Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

w) Implementar upload e download de configuração em formato ASCII, texto ou
XML, permitindo a edição do arquivo de configuração e, posteriormente, o
download do arquivo editado para o equipamento.

x) Implementar autenticação RADIUS com suporte a:

I. RADruSAuthentication;

II. RADruS Accounting;

III. RADruS EAP support for 802.IX; e

lv. RADTSPeT-commandAuthentication.

y) Implementar TACACS+ segundo a RFC 1492.

z) A implementação de RADIUS e TACACS+ deve estar disponivel para
autenticação de usuários via Telnet e Console serial.

aa) Possuir DNS Client.

bb) Posuir Telnet client and server segundo a RFC 854.

cc) Implementar os seguintes grupos de RMON através da MCl757: History,
Statistics, Alarms e Events.

dd) Deve implementar RMON2, podendo ser implementada internamente no Switch
ou extemamente, por meio de probe em hardware utilizando uma porta
1000BaseTX.

ee) O equipamento deve suportâr monitoramento utilizando sFlow V5 ou Netflow
V5 baseados em hardware, ou seja, sem peÍda de performance no equipamento.

ff) Implementar Port Minoring, com suporte a espelhamento de N poÍas origem
para múltiplas poÍas destino e N VLANs origem para múltiplas porta destino.

gg) Implementar a ahralização de imagens de software e conÍiguração através de um
servidor TFTP.

hh) Suportar múltiplos servidores Syslog.

ii) Implementar ajuste de clock do equipamento utilizando NTP e/ou SNTP.

jj) Implementar login de rede baseado no protocolo IEEE 802.Ix

kk) Implementação de 802.1x permitindo que a porta do Switch seja associada a

VLAN definida para o usuário no Servidor RADIUS.
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ll) A implementação do IEEE 802.Ix deve incluir suporte a Guest VLAN.

mm) Implementar um método altemativo ao IEEE 802.1x para autenticação
(baseado em web, por exemplo) para clientes que não suportem 802.1x.

nn) Implementar autenticação RADIUS baseada em endereço MAC.

oo)Aplicar ACL (Access Control List), baseada em critérios das camadas 2,3 e 4,

em todas as interfaces e VLANs, devendo suportaÍ, no mínimo 1000 ACLs.

pp)A implementação das ACLs deve ser feita em "wire-speed", ou seja, sem perda

de performance.

qq) Implementar gerenciamento através de SNMPvI (RFC 1157), v2c (RFCs 1901

ou superior) e v3 @FCs 2570 ou superior).

rr) Implementar RFC 1812 (Requirements for IP version 4 Routers), RIC 1256
(ICMP Router Discovery Messages), RFC 783 (TFTP), RFC 768 (UDP), RIC
79r (rP), RFC 792 (ICMP), RFC 793 (TCP), RFC 826 (ARP).

ss) Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Rapid Spanning Tree (IEEE
802.1w), Multiple Instânce STP (802.ls) e PVST+.

tt) Implementar a configuração de Spanning Tree por VLAN, com suporte a, pelo

menos, 60 domínios de STP.

uu) Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree onde é possível

designar portas de acesso (por exemplo onde estações estão conectadas) que não

sofram o processo de Listening-Leaming, passando direto para o estado de

Forwarding. No entanto, as portas configuradas com esta funcionalidade devem
detectar loops na rede normalmente.

w) Implementar 4094 VLANs através do protocolo 802. lQ.

ww) Implementar VLANs por porta e por protocolo.

xx) lmplementar DHCP/Bootp relay.

yy) Implementar Íoteamento estático com as seguintes características: no minimo
1000 rotas e suporte a ECMP (Equal Cost Multipaú).

zz) Implementar os protocolos de roteamento IP, RIP vl e RIP v2.

aaa) Suportar o protocolo de roteamento OSPF v2 (RFC 2328), incluindo
autenticação MD5, com suporte a pelo menos duas interfaces não-passivas.

bbb) A implementação de OSPF deve incluir ECMP (Equal Cost Multi Path).

ccc) Suportar protocolo de multicast PIM-SM, com suporte a pelo menos duas

interfaces ativas.

ddd) SupoÍarVRRP (RFC 2338).

eee) Implementar Rate-shaping e RateJimiting em todas as portas. A
granularidade deve ser de no mínimo 64Kbps.

ff! A implementação de Rate-limiting e Rate-shaping deve permitir a

classificação do háfego utilizando-se ACLs e parâmetros IP, TCP e UDP.

ggg) Implementar IGMP v2 (RFC 2236), IGMPvl, IGMPv3 @FC 3376) e IGMP
Snooping.
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hhh) Implementar detecção e proteção contra ataques Denial of Service @oS)
direcionados a CPU do equipamento por meio da criação dinâmica e automática
de regras para o bloqueio do tráfego suspeito. Os parâmetros mínimos
configuníveis paÍa esta funcionalidade são: threshold em pacotes por segundo
para a criação de regras e timeout da ACL aplicada dinamicamente.

iii) Implementar a leitura, classiÍicação e remarcação de QoS (802.Ip e DSCP).

jjj) Implementar remarcação de prioridade de pacotes Layer 3, remarcando o campo
DiffServ para grupos de trafego classificados segundo port numbers TCP e
UDP, endereço/subrede IP, VLAN, e porta.

kkk) Implementar 8 filas de prioridade em hardware por porta.

lll) Implementar as seguintes RFCs:

I. RFC 2474 DiffServ Precedence

II. RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

lII. RIC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

Iv. WC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions

mmm) Implementar classificação de tráfego para QoS em Layerl -4 (Policy-Based
Mapping) baseado em MAC origem e destino, IP origem e destino, TCPruDP
port, Diffserv, 802.lp

nrur) ImplementarSSHV2.

ooo) Implementar SCP e SFTP.

ppp) Deve implementar Dual Stack, ou seja IPV6 e IPv4, com suporte as

seguintes funcionalidades/R-FCs :

I. RIC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router
requirements

IL RFC 2460, Intemet PÍotocol, Version 6 (IPv6) Specification

Itt. Ping over IPv6 transport

Iv. Stâtic Unicast Íoutes for IPv6

v. Traceroute over IPv6 transport

vl. Telnet over IPv6 transport

vII. SSH-2 over IPv6 hansport

vul. 6to4

x. RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6).

x. RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router
Requirements

xI. RFC3513, lntemet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture

xII. RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethemet Networks

x[I. RFC 3 8 I 0, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) Protocol

*6
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xrv. RFC 2080, RIPng

xv. R-FC 2893, Configured Tunnels

qqq) Implementar IPv6 em hardware.

rrr) Implementar pÍoteção contra endereços IP duplicados, permitindo que

somente endereços designados por um servidor DHCP teúam acesso à rede.

sss) Implementar proteção contra conexão de endereços IP de origem aleatórios,
permitindo que somente endereços designados por um servidor DHCP ou
endereços esáticos teúam acesso à rede.

ttt) Implementar Policy Based Routing.

uuu) Implementar MVR (Multicast VLAN Registration).

wv) O switch deverá possuir garantia de reposição de peças, no próximo dia útil,
de no mínimo de 36 meses.

www) Período de garantia minima de 3 anos, devendo ser entÍegue declaração do
fabricante sendo solidário à garantia de 3 anos.

4.4.3. O Treinrmento referente aos Switchs Gerenciáveis - L3 e Switchs
Gerenciáveis L3 - Core Fiber deverá possuir as seguintes características:

a) Deverá seÍ o treinamento oficial do fabricante, para uso e gerenciamento do
equipamento. O conteúdo do treinamento e sua carga horária deverão ser

apresentados na proposta de preço das empresas licitantes.

b) Deverá ser fomecido material original do fabricante.

c) O treinamento será realizado nas dependências do TJRR, que irá ceder uma sala

com microcomputadores para sua realizaçáo.

d) É de responsabilidade da contratada todo material áudio-visual, didático e

eletÍônico paÍa a realização dos treinamentos, além de coffee breaks.

e) A contratada será responsável pelas despesas de deslocamento/translado,
hospedagem e alimentação do(s) instrutor(es).

f1 O treinamento deverá ser ministrado em hoúrio previamente acordado com a

Secretaria de Tecnologia da Informação do TJRR, podendo ser ministrado em ^
dias e horário distintos dos de funcionamento do TJRR.

g) O treinamento deverá ser realizado na cidade de Boa Vista/RR.

h) O treinamento deverá ser ministrado para 10 (dez) servidores da Secretaria de

Tecnologia da lnformação do TJRR.

i) A data do início do heinamento deverá ser agendada junto à Secretaria de

Tecnologia da Informação do TJRR com antecedência minima de l0 (dez) dias

úteis.

j) Eventual alteração no conteúdo do treinamento apresentado pela contratada em

sua proposta deverá ser submetida previamente para apreciação da Secretaria de

Tecnologia da Informação do TJRR.

k) Poderá ser ministrado em módulos separados.

l) Cada módulo deverá ser agendado com antecedência minima de l0 (dez) dias.

m) A contratada deverá controlar a frequência do(s) participante(s).
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n) A Contratada deverá realizar processo de avaliação ao final do tÍeinamento, no
qual os participantes avaliarão o mesmo quanto à sua qualidade, material
didático, instrutor e ÍecuÍsos áudio-visuais. O TJRR Íeserva-se o diÍeito de não

aceitar o treinamento ministrado, podendo, a seu critério, solicitaÍ a troca de

instrutor ou até mesmo repetigão do mesmo caso o resultado da avaliação reflita
a insatisfação dos participantes, conforme nível mínimo de serviço.

o) A contratada devení emitir, sem ônus para o TJRR, Certificado de conclusão
para cada participante, respeitados os critérios de presença e aproveitamento,

contendo carga hoÍíria e conteúdo progÍamático.

4.5. Lote 03 - Ponto de Acesso Wireless deverá possuir as seguintes

características/especificações:

a) lnterface:

r. 4 portas LAN l0/100/1000Mbps

Il. 1 Porta WAN 10/100/1000 MbPs

b) Botão WPS/Reset e de Liga/Desliga

c) Fonte de alimentação extema para conexão a rede elétri ca 127 l2l0Y

d) 3 antenas externas destacáveis de banda dupla

e) Funções Wireless: WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless

f) Criptografia WEP de ó4l128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

g) Atender padrões Wireless: IEEE 802'llb, IEEE 802.11g' IEEE 802.lln

h) Frenquência de opeÍação 2.4GHz e 5GHz

i) Taxa do Sinal:

t. 5 GHz: Até 450MbPs

II. 2,4GHz: Até 300Mbps

j) EIRP <20dBm

k) Sensibilidade da Recepção mínimas

I. 300M-2.4G: -70dBm

II. 210M]AG: -10dBm

III. 195M 2.4G: -7ldBm

ry. l30M-2.4G: -74dBm

l) Recursos Do Software

l. Tipo de WAN

II. IP Estático/ IP Dinâmico / PPPoE /

III. PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo) / BigPond

IV. DHCP

v. Cliente Servidor, Lista de Clientes DHCP



vI. Reserva de Endereço

m) Qualidade do Serviço

l. WMM, Controle de Banda

II. Encaminhamento de Porta

III. Porta do Servidor Virtual, PoÍa Triggering, UPnP, DMZ

IV. DNS Dinâmico

V. DynDns, Comexe, NO-IP

vI. Passagem VPN

VII. PPTP,L2TP, IPSEC

VIII. Controle do Acesso Restrito, Controle de Gestão Local, Lista de Host,
Horário de Acesso,

x. Gerenciamento de Regras

n) Segurança Firewall:

I. DoS, Firewall SPI

II. Filtro do Endereço IP / Filtro do MAC Adúess / Filtro de domínio

III. IP e vinculação de MAC Address

o) Gerenciamento

I. Controle de Acesso

II. Gestão Local

IlL GerenciamentoRemoto

p) Temperatura de Operação máxima 40 oc

q) Umidade de Operação: 10% * 90% sem condensação

r) Garantia mínima de I (um) ano.

4.6. Lote 04 - Kit Console Switch KVM e Rack Console KMM deverá possuir as
seguintes características/especifi cações:

a) KMM: lU de altura, monitoÍ LED/LCD mínimo 17", teclado US e touchpad
integrados, trilhos para rack p adráo 19" , Bivolt 127 /220y;

b) KVM: Switch digital de 16 portas (Vídeo, Mouse e Teclado), 16 Server
Interface Pods (SIP) USB com no minimo 16 cabos CAT5 ou superior de no
minimo 2m. Deve permitir administração local e remota através conexão TCp/Ip
e WAN por porta EthemeíGiga ethernet. Bivolt l2j /220V; Criptografia
suportada: Data Encryption Standard (DES), 3DES, Advanced Encryption
Standard (AES), 128-bit Secure Sockets Layer (SSL);

c) lnstalação e configuração do kit no local deve estar inclusa no valor;

d) O kit deve possuir os itens necessários para o seu correto funcionamento e
fixação em rack 19";

e) O kit deve ser entregue montado no rack do TJRR, localizado na cidade de Boa
Vista;

f) Garantia mínima de 3 (três) anos.
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4.7. Lote 05 - Régua Rack 19" 10 Tomadas de 20 Àmp Bivolt deverá possuir

seguintes características/especifi cações:

a) 10 Tomadas Padrão Novo, na cor preta, individuais interligados através

barramento de cobre com no mínimo 2,00 mm e solda a estaúo;

b) Com terminais 2P+T para ampeÍes;

c) Chassis metalico com pintura eletrostática na cor PRETA;

d) Cabo e plug normatizado padrão novo brasileiro, tomadas polarizadas;

e) Cabo AC de entrada 2 metros de comprimento, padrão novo brasileiro;

f) Corrente mríxima 20 Amp;

g) Potência de Carga 4000 Watts;

h) Operar em 1101220Y;'

i) Possuir os itens necessários para a hxação em rack 19";

j) Garantia mínima de 1 (um) ano.

4.E. Lote 06 - Sensor de Temperatura e Umidade parr Datr Center deverá possuir
as seguintes características/especifi cações:

a) Permitir a visualização local da temperatura, umidade e dew point através de

display;

b) Monitorar registar e notificar caso ocora temperatura, umidade ou dew point
acima ou abaixo dos limites;

c) Limite de temperatura, umidade e dew point superior e inferior conÍiguráveis
pelo usuário;

d) Cabo-sensor de no mínimo I metro, possibilitando instalações em pontos de

diÍicil acesso;

e) Envio de email em caso de alarme;

f) No mínimo 250 valores registrados na memória interna;

g) Gráfico na interface web;

h) Envio das leituras via SNMP;

i) Modbus/IP / Trap SNMP;

j) Relógio intemo sincronizado via SNTP externo;

k) Syslog/SOAP/RSS;

l) Autenticação SMTP;

m) Suportar oC ou oF;

n) Resolução 0,loC;

o) lntervalo de medição: 2s;

p) Temperatua de operação: -30 a +80oC;

q) Proteção: IP30;
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Í) Fonte de alimentação: para conexão a rede elétrica 127 /210Y;

s) Gârantia mínima de 1 (um) ano.

4.9. Lote 07 - Rack de Cabeamento Estruturâdo 19" X 44u's - Preto deverá possuir
as seguintes características/especifi cações:

a) Dimensões: Altura 2100mm, Largura 540mm, Profundidade 570mm;

b) Rack de cabeamento estruturado, fechado, padrão 19" com 44U's de altura útil;

c) Os perfis laterais do rack devem ter furação lateral para passagem de cabos;

d) Deve ser fomecido na cor preta;

e) Deve atender as premissas da norma EIA 3l0E;

Í) A base deve suportar a montagem de capas de proteção, perfuradas para
acomodação de tomadas elétricas (2P+T), redondas, paÍa conexão de elementos
ativos;

g) Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra
corosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569;

h) Confeccionado em aço SAE 1020;

i) Capacidade de carga estática de no mínimo 800 kg;

j) Colunas com espessura mínima de 2mm;

k) Rack totalmente desmonúvel;

l) Laterais com fecho rápido com chave nas laterais ;

m) Porta frontal reversível com visor em acrílico translúcido;

n) Fechadura tipo cilindro;

o) Ângulo de abertura da porta de I 80 ";

p) Porta traseira em aço com chave;

q) Planos (frontal e faseiro) galvanizados e com numeração de Us;

r) Estrutura do rack possui terminais de aterramento;

s) Enfada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack;

t) Teto com preparação para instalação de ventiladores;

u) Acompaúam o conjunto: quatro pés niveladores e quaho rodas (duas com
trava);

v) Com anéis guias verticais para orgarlizaçáo de cabos na parte traseira;

w) Garantia mínima de 5 (cinco) anos.

4.10. Lote 08 - item I - Nobreak Gerenciável deverá possuir as seguintes
características/especifi cações :

a) Potência de Saida mínima: 2.2 KVA/1980W

b) Autonomia: I /2Cargal CargaTotal:24.1 min/ 6.7 min

c) Tensão de Entrada / Saída: 120 V

d) Conexão de Entrada: Padrão NBR 14136
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e) Conexões de Saida: Padrão NBR 14136

f) Estabilizado: Sim

g) Fator de Potência: 0,9

h) Frequência de Entrada: 47-53H2 para 50Hz nominal , 57 -63H2 para 6OHz
nominal

i) Forma de Onda: Senoidal

j) Garantia: Mínima de 2 Anos - On Site

k) PoÍa de comunicações: RS-232, USB e Smartslot

l) Microprocessado:Sim

m) Tipo de Bateria: Selada, Livre de Manutenção

n) Garantia mínima de I (um) ano.

4.11. Lote 08 - item 2 - Placa de Gerenciamento e Monitorrmento de Nobreak
deverá possuir as seguintes características/especificações:

a) I poÍa RJ45 10/100 Base-T;

b) Suporte aos protocolos: HTTP, HT'[PS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP vl,
SNMP v2c, SNMP v3, SSH Vl, SSH V2, SSL, TCP/P;

c) SuportaÍ configuração de IP fixo e DHCP;

d) Funções de desligar e reiniciar Íemotamente;

e) Registro de log de eventos;

f) Permitir o gerenciamento do nobreak via uavegador com recurso de seguança;

g) Envio de traps SNMP;

h) Garantia mínima de I (um) ano;

i) Para utilização no Item 08.

4.12.Dâ Gsrantia:

4.12.1. O prazo de contagem da garantia se inicianí na data de recebimento deÍinitivo
dos equipamentos.

4.12.2. O atendimento da garantia de hardware deverá ser do tipo
local onde os equipamentos estiverem instalados.

"on-site", ou seja, no

4.12.3. Durante todo o período de vigência da garantia, o serviço de suporte deverá ser
suprido em horário comercial 5x8 (cinco dias por semana, oito horas por dia), por meio
de número telefônico e/ou endereço eletrônico (e-mail ou site), possibilitando a abertura
de chamado técnico, com identificação que pennita o acompaúamento do mesmo.

4.12.4. A, garantia deverá abranger a manutenção corretiva com a cobertura de todo e

qualquer defeito apresentado, inclusive substituição de peças, partes, componentes de
acessórios, sem representar qualquer ônus para o CONTRATANTE.
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4.12.5. O tempo de atendimento, que compreende o tempo enhe a abertura do chamado

técnico e o comparecimento de um técnico ao local, quando necessário, será de no

máximo 24 (vinte e quatro) horas para todos os componentes deste Termo.

4.12.6. O tempo de solução, que compreende o tempo entre a chegada do técnico ao

local e a definitiva solução do chamado é de no máximo 48 (quarenta e oito) horas para

todos os componentes deste Termo.

4.12.'. . As novas versões, releases, atualizações e correções dos firmwares dos

hardwares, softwares de gerenciamento e tabelas sNMP (MIBs) ofertados serão

disponibilizados sem ônus ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima duÍante o

periodo de garantia.

4,t3.A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar

contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro

meio de-contràtação, aisegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de

condições.

5. GARANTTA DE ExEcuÇÂo Do CoNTRATo

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, por meio da

FISCALIZAÇÂO, no pr.vo máximo de l0 (dez) dias, contados da data de entrega da

via assinada do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao

percentual de 5% (cinco poÍ cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar

por caução em diúeiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou Íiança bancária:

s.2. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das

demais obrigações nele Previstas;

b) prejuizos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela AdministÍação à CONTRATADA;
e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

adimplidas pela CONTRATADA.

S.t. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior.

s.l. o garantidor não é parte interessada para figurar em processo adminisfrativo

instauràdo pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar

sanções à CONTRATADA.

5.5. o número do confiato gaÍantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de

garantia ou seguro a ssrem apresentados pelo garantidor e/ou seguradoÍ.

S.e. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima não executará a garantia na ocorrência

de um ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fornrito ou força maior;

b) alteração, sem prévio coúecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;
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c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de a
fatos praticados pela Administração; e

d) prática de atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

5.7. Não será aceita garantia que inclua outras isenções que não as previstas nas
acima.

6. PRAzos E LocAL DE ENTREcA

6.1. O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
publicação.

ó.2. O instrumento contratual será retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos
termos do aÍ. 64 daLei n" 8.666/93.

6.3. O prazo miáximo de entrega e instalação, quando necessilrio será de 90 (noventa)
dias, contados a partir da assinatura do instrumento contÍatual.

6.4. O pruzo mrlximo de execução do treinamento, que compreende a mobilização
lógica e a efetiva rcalização do curso, não poderá ser superior à 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da data de conclusão da instalação dos equipamentos.

0.s. Considerando a divisão do objeto em 08 (oito) lotes, o prazo de vigência contratual
será estabelecido em cada contrato, observando o período miíximo de garantia de cada
equipamento.

6.6. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no Palácio da Justiça (Praça do
Centro Cívico, no 296, Centro, Boa Vista) e no Fórum Criminal (Av. CB. PM José T. A.
Macedo, S,N, Caranã, CEP 69.313-595), conforme solicitação do Fiscal.

ó.6.1. Eventual mudança no local de instalação dos equipamentos será comunicada
prévia e oporhrnamente à CONTRATADA, não gerando ônus ao CONTRATANTE.

7. ORÇAMENro EsrtMADo

7.1. Com base nos estudos técnicos preliminares constantes do Documento Virtual n
Eru-0217 /2015, estima-se que o valor global da contratação em tela será de RII
1.802.292,99 (um milhão, oitocentos e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e
noventa e nove centavos), conforme planilha de orçamento detalhado abaixo:

3o
"S

Lote item Qtd Und Descriçâo Valor
Unitário

Valor toúâl
do Iúem

1 I 45 und Switch De Distribuição L2 16.153,99 726.929,55
2 1 10 und Switchs Gerenciáveis L3 30.113,83 301. r 38,33

2 07 und Switch Gerenciáveis L3 - Core
Fiber

49.733,78 348.136,48

J 01 und Treinamento no Item 2.1 e

lÍem 2.2
s6.800,00 56.800,00

J 1 70 und Ponto De Acesso Wireless 450.00 31 .500.00
4 1 03 und Kit Console Switch KVM e

Rack Console KMM 37.243,84 11t.73r,52

5 1 05 und Régua Rack 19" 10 Tomadas 77,47 387,35



De 20 Amp Bivolt
6 1 06 und Sensor De Temperatura E

Umidade Para Data Center
4.484,00 26.904,00

7 1 08 und Rack De Cabeamento
Estruturado 19" X 44u's -
Preto

r.555,77 12.446,16

8 1 20 und Nobreak Gerenciável 8.993,18 179.863,60
2 20 und Placa De Gerenciamento E

Monitoramento De Nobreak
322,80 6.456,00

VALORTOTAL 1.802.292,99

7.2. Objeto será custeado através do Programa de Trabalho n" 12.101.02.061.0003.2423 -
Yirfializaçáo Judicial, pela Rubrica item no 44.90.52. - material permanente e Rubrica item
n'33.90.39 - outros serviços de terceiro pessoajurídica.

7.3. O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fÍetes e demais encaÍgos, assim como
quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do obj eto, mesmo quando não
expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis . 

^.,.
8. onnrclçons

E.1. Durante a vigência da AtalcontÍato, a CONTRATADA deverá:

a) manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência
da Ata./contrato, para representá-lo administrativamente sempre que for
necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o
nome completo, n' do CPF e do documento de identidade, além dos dados
relacionados à sua qualificação profissional, bem como número telefônico para
contato e, quando houver, endereço de e-mail;

b) o Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas e
ouÍas questões Íeferentes ao objeto;

c) orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Adminishação, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Intemas e de
Segurança e Medicina do Trabalho;

d) manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições;

e) disponibilizar central de atendimento único para recebimento dos chamados de
manutenção técnica, 08 horas por dia, 05 dias poÍ semana, podendo ser realizado
por contato telefônico e/ou endereço eletrônico (e-mail ou site);

f) responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

g) respeitar as normas aplicáveis à execução do objeto;

h) assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto
contratado, não podendo kansferir a outras empÍesas a responsabilidade por
problemas de funcionamento do serviço.



TJRR

folha _
Tribunal de Justiça do Estado de RoÍaima

Secretaria de Gestâo Administrativa/Divisão de Acompaúamento de Gestâo
Seção de Projetos AdministÍativos

i) responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão
em infrações contratuais quando comprometerem os serviços prestados a este
Tribunal;

j) executar os serviços com o maior padrão de qualidade possivel, sendo direito
do CONTRATANTE exigir que serviços avaliados por ele como fora dos padrões
de qualidade sejam refeitos;

k) comunicar de imediato ao CONTRATANTE a existência de novas versões do
software e proceder a atloalizaçáo das versões durante o prazo de vigência do
suporte;

l) manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio
próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE
ou de terceiros de que tomaÍ coúecimento em razão da execução do contÍato; e

m)exercer as demais obrigações previstas no instrumento contratual.

8.2. São expressamente vedadas à CONTP.ATADA:

a) a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia
autorização do CONTRATANTE;

'b) 
) subcontratação para execuçâo do objeto; e

c) a CONTRATAÇÃO de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE, durante a vigência do contÍato.

8.3. Durante a execução do objeto, o CONTRATANTE, deverá proceder conforme os
casos abaixo:

a) pÍestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que veúam a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seu preposto;

b) efetuar o pagamento regular da nota fiscal, desde que o serviço correspondente
seja recebido pelo Íiscal e a Nota Fiscal esteja devidamente atestada;

c) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimenlo do contrato;

d) abrir os chamados de manutenção corretiva durante o período de garantia;

e) nomear um ou mais servidores paru fazer a fiscalização e o acompanhamento
da execução dos serviços. Tal fiscalização não exclui nem reduz as
responsabilidades da CONTRATADA em relação ao acordado; e

f) rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, os materiais entregues
e serviços execuüados que estiverem em desacordo com as especificações
apresentadas no item 4. Para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a
comprovação de envio de notificação escrita ao preposto do FORNECEDOR.

9. AcoMrANHAMENTo, FrscAllzAÇÃo E PAcAMENTo

9.1. O acompaúamento e a fiscalização serão exercidos por um Íepresentante da
Administração especialmente designado pela Secretaria Demandante.

@t

j



9.2. Quanto ao procedimento interno de solicitação de aquisição de bens registrados em

Ata de Registro de Preços, deve ser observado o disposto no "Manual de Procedimentos
- Compras e Contratações", Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 1u Edição Ano-
2014 (Resolução Tribunal Pleno, No 57, de 10 de dezembro de 2014).

9.3. O Fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para

evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao Gestor para

aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da

prestação do serviço à qualidade exigida.

9.4. O faturamento se dará da seguinte forma:

a) ao término das instalação dos equipamentos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis, a contratada apresentará fafura referente aos equipamentos fornecidos; e

b) finalizado o treinamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada

apresentará fatura referente a capacitação.

9.5. Ao Fiscal caberâ a atestação das faturas.

9.6. O recebimento provisório será realizado em até 01 (um) dia útil, da data de entrega

das faturas.

g.7. A metodologia de aferição da qualidade do serviço prestado (fornecimento,

instalação, treinamento e garantia) se dará da seguinte forma:

9.7.1. Quanto ao fornecimento dos equipamentos:

a) a aferição da qualidade se dará por meio de comparação entre as especificações e

funcionalidades dos equipamentos entregues e as especificações e

funcionalidade solicitadas neste Termo de Referência, bem como por meio de

teste de funcionalidade, onde será verificado se o equipamento foi instalado de

forma adequada e se está em perfeito funcionamento;

b) caso seja constatado que algum dos equipamentos entregues não atende às

especificações deste Termo de Referência, a contratada deverá substituí-lo, no

prazo méximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua notificação, por outro

que atenda completamente ao solicitado;

c) caso seja constatado que os equipamentos não estão instalados da forma correta,

ou que alguma funcionalidade encontra-se comprometida, a contratada terá o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder a reinstalação ou reparo da

funcionalidade, contado da data de sua notificação.

9.7.2. Quanto ao Treinamento:

a) a aferição da qualidade se dará por meio do seguinte Nível Mínimo de Serviço:

n

.4,

N'01 Oualidade do Treina

Garantir a qualidade do treinamento de

Para ser considerado de qualidade o heinamento
deverá possuir avaliação final igual ou maior que

Formulário específico, elaborado e aplicado pelo
fiscal do contrato, para avaliação da qualidade daInstrumento de Medição

Ao final do curso de capacitação, cada participante
deverá avaliar. com notas que variam de I a 10, osForma de Acompanhamento

NÍvels MÍnlmris de Servlco - NMS

ITEM Descricão

Finalidade

Meta a Cumprir
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b) os ajustes no pagamento previsto no NMS acima seÍão precedidos da concessão

de oportunidade de ampla defesa à Contratada, na forma da lei.

9.8. Depois de comprovada a adequação do objeto e observado o disposto no art. 69 da

Lei n" 8.666/93, será efetuado o recebimento definitivo, através de termo próprio, que

será emitido em 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório.

9.9. Sendo identiÍicada cobrança indevida na Nota Fiscal, o fiscal poderá, a seu critério,
fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente ao FORNECEDOR a

reapresentação da Nota Fiscal, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo

paÍa pagamento será reiniciada a partir da nova emissão.

9.l0.Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, o fiscal

comunicará formalmente os fatos ao FORNECEDOR a fim de que seja feita a

devolução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outÍos meios quando

se tratar do último fomecimento.

9.11. Após o recebimento definitivo, as fatuas serão encamiúada para pagamento, o

qual será realizado em no máximo 30 dias, contados do recebimento da fatura, por meio

de ordem bancária, creditada na conta corrente do FORNECEDOR.

9.12.0 CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo

FORNECEDOR.

9.r3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados

exclusivamente pela Administraçâo, o valor devido deverá ser acrescido de atualização

financeira, e sui apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

eJli;N

a

Á

seguintes itens: a) suficiência da carga honária; b)
forma de ApÍesentaçâo; c) domínio do tema pelo
palestrante; d) abordagem do conteúdo
orosramático: e) avaliacão oessoal do oarticiDante.

P€riodicidâde A avaliaÇão será realizada ao final do curso.

MecÀnismo de Cálculo
A nota Íinal do curso será aferida com base na
média dâs notas conferidas por cada participante.

Falxas de AJuste no Psgame[to

Com base na nota Íinal do treinamento serão
realizados os seguintes reajustes no pagamento

devido à Contratada:
a) Nota final maior ou igual a 7,5: seÍá devido à

Contratada 100% do valor pâctuado;

b) Nota Final entre 7,4 e 6,5: o valor final devido à

contratada seÍá de 95% do valor acordado;
c) Nota final entÍ€ 6,4 e 5,5: o valor finat deüdo à

contratada será de 90Yo do valor inicialmente
pactuado;
d) Nota Final entre 5,4 e 4,5: o valor final devido à

contmtada seú de 807o do valor acordado;

e) Nota Final inferior a 4,5: será considerado
inexecuçâo do objeto, obrigando-se â ConÍatada a

Íepetir o treinamento realizado.

I = 0)í100)
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EM-IxNxVP
I : Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM : Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento
VP = Valor da PÍestação em atraso

9.r+. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos poÍ atraso, os autos
devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
Secretaria-Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso
de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a
quem deu causa.

l0.AlrnnlÇÃo E REscrsÃo DÀ ArA

10.1.Os preços registrados em ata poderão ser revistos observadas, dentre outÍas
hipóteses:

a) alteração da política econômica do País que resulte reflexos nos preços
regi strados;

b) em decorrência de evenhral aumento ou redução dos preços praticados no
mercado; e

c) por força de situações imprevisíveis que produzam reflexos nos preços de
mercado.

l0.2.Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, caberá ao órgão gestor:

a) convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado; e

b) frustrada a negociação, liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido.

l0.3.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor
da Ata requerer o cancelamento do registro, o TJRR poderá liberáJo do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidades, desde que a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento e forem aceitas as justificativas nos moldes do disposto no
parágrafo único do art. 26, da Resolução TP n' 035/2006.

10.4.Os fatos decorrentes de situações imprevisiveis que resultem no impedimento de
contratar ao preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo que
der origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração do preço objeto de
Íegistro.

10.5.Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, por decisão
fundamentada, observadas as regÍas constantes da Resolução TP n. 035/2006, pondo
fim às obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, fazendo desaparecer a expectativa
de direito de contratar com o Tribunal nas condições pactuadas.

10.6.0 cancelamento do preço registrado em Ata observará as regras atinentes ao
desfazimento dos contratos em geral, especialmente quanto ao oferecimento do
contraditório e da ampla defesa, somente podendo ser cancelado nas hipóteses previstas
no art. 35 da Resolução TP n'035/2006.
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l0.7.Na forma dos arts. 37 a39 da Resolução TP n" 035/2006, o Sistema de Registro de
Preços poderá ser revogado em razáo da superveniência de interesse público ou
invalidado quando houver o recoúecimento de alguma ilegalidade, devendo estar tudo
devidamente justificado nos autos.

11. PENALTDADES

ll.l. Com fundamento no aÍ. 70 da Lei no 10.520102, ficará impedida de licitar com o
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e será descredenciada do cadastro de
fomecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a) apresentfi documentação falsa;

b) falhar na execução do contrato;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) cometer fraude fiscal; '.

f) fizer declaração falsa. 
1

11.2. Para Íins do disposto na alínea "c" do item anterior, reputar-se-ão inidôneos atos
tais como os descritos nos aÍtigos 89 a 98, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

11.3. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n 8.666/93, serão calculadas na
forma abaixo estabelecida.

a) a multa moratória, prevista no art. 86 da Lei n 8.666/93, será calculada no
percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item em mora, por
dia de aüaso, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) multa de 10Yo (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por
cento) ao dia, incidente a paÍir do 31. (trigésimo primeiro) dia, sobre o valoido
item em atraso, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea
"a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

c) multa de 10Yo (dez por cento) sobre o valor correspondente aos itens, desde que
caracterizada a inexecução parcial; e

d) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contÍatado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da cobrança de multa
moratória nos termos previstos nas alíneas acima.

11,4. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, nâo
poderão ser superiores ao valor contratado, serão descontadas dos pagamentos
eventualmetrte devidos pela Administração, ou da garantia contratual ofertada.

1t.5. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e no cadastro de fomecedores
do TJRR.

12. DIsPosIÇÔEs FINAIS

12.1. A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.
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12,2, A definição de qual licitante será o vencedor do certame se dará pelo critério do menor

preço apresentado, nos termos do art. 45, §lo, I da Lei n" 8.666193.

Boa Vista, 26 de março de 2015.

Raniere Migael da
Rocha

Kleber da Silva Lyra Henrique de M. Tavares

de Planejámento da Contratação

Integrante


