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 OBJETO 

1.1 Aquisição de extensão de garantia de 18 Switches Summit x450e-48p, com direitos de 

atualização de software, manutenção de hardware e suporte técnico, conforme condições e 

especificações deste Edital e seus anexos. 

 JUSTIFICATIVA 

2.1 Motivação 

2.1.1 A extensão da garantia do OBJETO promove a continuidade do investimento realizado e é 
necessária para manter os atuais níveis de disponibilidade da rede corporativa da TELEBRAS, 
mitigando os possíveis riscos de indisponibilidade dos equipamentos por falha de hardware ou 
software; 
 
2.1.2 Diante das informações acima e apesar de todos os esforços de gerenciamento e controle e 
dos investimentos feitos na infraestrutura da rede, a qualidade final da utilização das aplicações 
acaba sendo afetada em caso de falhas no OBJETO deste, impactando negativamente nos serviços 
prestados pela TELEBRAS. 
 
2.1.3 Desta forma torna-se essencial a aquisição da extensão da garantia, visando manter o foco na 
MISSÃO da TELEBRAS que é fornecer soluções de telecomunicações que contribuam para o 
desenvolvimento e para a redução das desigualdades, de forma sustentável e com um elevado 
padrão de qualidade. 
 
2.1.4 A contratação dos bens e serviços pretendidos vai ao encontro dos objetivos estratégicos da 
TELEBRAS no  que  tange  à  segurança  da  informação. 
 
2.1.5 Observa-se também o atendimento aos seguintes instrumentos de planejamento: 

 
2.1.6 Plano Estratégico Institucional da TELEBRAS 2013 

 
2.1.6.1 Iniciativa Gerir Tecnologia da Informação - Processos internos do negócio - Objetivo 
estratégico 1.1 – Iniciativa 1.1.2 – Buscar a Eficiência Operacional; 
 
2.1.7 Do Planejamento Estratégico de TI, da Gerência de TI (2013/2016) 
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2.1.7.1 Perspectiva Recursos Tecnológicos – Objetivo Estratégico 1 – Prover a TELEBRAS de recursos 
tecnológicos necessários para a execução de suas ações; 

 
2.1.7.2 Perspectiva Recursos Tecnológicos – Objetivo Estratégico 2 – Garantir a disponibilidade dos 
serviços de TI em níveis aceitáveis; e 

 
2.1.7.3 Perspectiva Processos Internos – Objetivo Estratégico 1 – Adotar boas práticas de Segurança 
da Informação. 

 
2.1.8 Do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI – (2013/2014) 

 
2.1.8.1 Tema: Infraestrutura – Meta 10 – elaborar e executar plano de modernização do escritório; 

 
2.1.8.2 Tema: Infraestrutura – Meta 11 – disponibilizar rede de dados e voz corporativa; e 

 
2.1.8.3 Tema: Infraestrutura – Meta 5 – prover softwares e aplicações adequados às necessidades 
da TELEBRAS. 

 
2.1.9 Portanto, o presente Termo de Referência está alinhado com o Planejamento Estratégico 
Institucional, o Planejamento Estratégico de TI e com o Plano Diretor de TI. 

 

2.2 Resultados esperados 
 

2.2.1 Alta disponibilidade dos recursos de TI; 

2.2.2 Suporte e Garantia dos equipamentos em caso de falha de software e hardware; 

2.2.3 Diminuição do tempo de reparo em caso de falha; 

 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

3.1 Extensão de garantia 24x7x4 por 24 (vinte e quatro) meses para 6 (seis) switches Extreme 

Networks Summit x450e-48p 

 

3.1.1 Serial-Numbers dos switches: 1026G-80578; 1030G-80148; 1026G-80577; 1206G-81034; 
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1030G-80147; 1030G-80181; 1030G-80182; 1206G-81033; 1206G-81032; 1213G-81225; 1209G-

80494; 1206G-81037; 1206G-81106; 1116G-80902; 1209G-80498; 1206G-81038; 1209G-80497; 

1213G-80493. 

3.1.2 Part-Number: 16148 

  SUPORTE TECNICO 

 

4.1 O suporte técnico aos produtos deverá contemplar a atualização e manutenção (upgrade e 

update) de todos os equipamentos do OBJETO, durante todo o período de garantia, ou seja, a 

CONTRATADA deverá declarar expressamente que se responsabilizará pelo pleno funcionamento, 

mantendo-os em operação durante esse período. 

 

4.2 Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados em regime 24x7, ou seja, 24 horas por dia 
sete dias por semana e seguir os termos do item 4.12, poderão ser realizados da seguinte forma: 

 
4.2.1 Suporte Remoto – serviço de atendimento aos chamados técnicos, executados por meio 

telefônico DDG (discagem direta gratuita 0800), web ou e-mail, via central de help desk, em período 

integral, que tratará da abertura de chamados técnicos e ocorrências relativas ao OBJETO;  

 

4.2.2 Suporte On-Site – para solução de problemas, substituição, bem como para esclarecimentos 

de dúvidas sobre a configuração e a utilização dos equipamentos. Em caso de impedimentos, o 

atendimento poderá ser remoto, a critério da TELEBRAS. 

 

4.3 Em todo atendimento técnico solicitado deverá ser fornecido o número do chamado na sua 

abertura bem como o responsável pela abertura e os motivos ou problemas referentes ao chamado.  

 

4.4 Para a execução de atendimento, é necessária a autorização da TELEBRAS para instalação ou 

desinstalação de quaisquer softwares ou componentes;  

 

4.5 Todos os técnicos de suporte da CONTRATADA devem ser capacitados e certificados, pelo 

fabricante dos produtos a prestar atendimento de suporte técnico;  



 

Termo de Referência 

NÚMERO/ORIGEM: 

 

DATA: 

 

Aquisição de extensão de garantia de Switches, com direitos de atualização de software, manutenção de 

hardware e suporte técnico, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos. 

 

4.6 Ainda poderão ser executadas as seguintes tarefas em relação à prestação de suporte: resolução 

de dúvidas sobre o produto, discussão de melhorias na configuração e resolução de pequenos 

problemas e ajustes na solução. 

 

4.7 A CONTRATADA fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de 

substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora 

de linha de fabricação, em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o 

fabricante não mais o produza ou não o possua em estoque, a proceder com a substituição por 

produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior. 

 

4.8 Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos 

e originais, com garantia co-terminus. 

 

4.9 A abertura dos chamados técnicos serão sempre realizados pela TELEBRAS, diretamente à 

CONTRATADA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as 

providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo 

rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos. 

 

4.10 O  Acordo  de  Níveis  de  Serviço  (ANS)  serão  contados  a  partir  da  abertura  dos chamados  

de  suporte  técnico  e  serão  classificados  conforme  as  severidades  a  seguir estabelecidas: 

 

Severidade Descrição 

Prazo para 

Início de 

Atendimento 

Prazo de 

Solução 

Provisória 

Prazo de Solução 

Definitiva 

Em tempo corrido a partir da notificação 

Critica Esse nível  de  severidade  é aplicado  

quando  há  a indisponibilidade  total  

ou frequente  da solução  fornecida  

pela CONTRATADA, causando  impacto  

para usuários  finais. 

20 (vinte) 

minutos 

02 (duas) 

hora 
06 (seis) horas 

Alta Esse  nível  de  severidade  é aplicado  

quando  há instabilidade  no 

01 (uma) 

horas 

04 (quatro) 

horas 
08 (Oito) horas 
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funcionamento  da  solução causando  

impacto  para usuários  finais,  perda  

de redundância  ou impossibilidade  

de  efetuar novas  configurações  ou 

diagnósticos. 

Média Esse nível de  severidade  é aplicado  

quando  há indisponibilidade  de  

alguma funcionalidade  da  solução  ou 

ocorrência  de  evento causando  

impacto  limitado para usuários finais. 

04 (Quatro) 

horas 

08 (Oito) 

horas 
12 (Doze) Horas 

Baixa Esse  nível  de  severidade  é aplicado  

para  a  instalação, configuração, 

upgrade/update e  esclarecimentos  

técnicos relativos  ao  uso  e 

aprimoramento  do  software. 

Não  haverá  abertura  de chamados  

de  suporte  técnico com  esta  

severidade  em sábados,  domingos  e 

feriados. 

08 (Oito) 

Horas 

12 (Doze) 

horas 

24 (Vinte e 

quatro) horas 

 

4.10.1 Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos: 

4.10.1.1 Prazo de  Atendimento:  Tempo  decorrido  entre  a  abertura  do chamado  efetuado  pelo 

funcionário   designado  pela  TELEBRAS  na  Central  de Atendimento  da CONTRATADA  e  o  efetivo  

início  dos  trabalhos  de  suporte técnico. 

4.10.1.2 Prazo de Solução Provisória: Tempo decorrido entre a abertura do chamado efetuado pelo 
funcionário designado pela TELEBRAS na Central de Atendimento da CONTRATADA e a aplicação de 
procedimentos para atenuar o nível de criticidade de forma temporária até a solução definitiva. 
 
4.10.1.3 Prazo  de  Solução  Definitiva:  Tempo  decorrido  entre  a  abertura  do chamado  efetuado 
pelo funcionário designado pela TELEBRAS na  Central  de Atendimento  da CONTRATADA  e  a  efetiva  
recolocação  da  solução  em  seu pleno estado de funcionamento; 
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4.10.1.4 Os prazos para  atendimento  e  solução  definitiva  estabelecidos acima,  não  se  referem  
a  falhas  de  software  que  necessitem  de  apoio  da infraestrutura da TELEBRAS, nestes casos, os 
prazos serão acordados entre  a TELEBRAS e a CONTRATADA, de forma que sejam realizados no 
menor prazo possível. 

 
4.10.1.5 A CONTRATADA poderá solicitar ainda um prazo adicional, quando bem justificada a real 
necessidade, em função, por exemplo, de complexidade do serviço a ser executado, ficando a 
critério da TELEBRAS aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA. 

 
4.10.1.6 Caso a justificativa não atenda à TELEBRAS, prevalecerá o prazo inicialmente estipulado. 

 
4.10.1.7 Os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados não implicarão em 
nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será 
improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, 
horas extras ou adicionais noturnos. 
 
4.10.1.8 Cabe exclusivamente à CONTRATADA estruturar sua equipe de trabalho na dimensão que 
atenda as condições estabelecidas para a prestação do serviço. 
 

4.11 Das Manutenções Preventivas e Corretivas 

 

4.11.1 Contemplar as manutenções preventivas, corretivas e evolutivas para a solução, nos 

seguintes termos: 

 

4.11.2 Entende-se  por  “manutenção  preventiva”  uma  série  de  procedimentos destinados  a  

prevenir  indisponibilidades  e/ou  falhas  da  solução  descrita nesta TERMO DE REFERENCIA e 

ANEXOS,  devido a atualizações  que podem ser feitas.  A forma e o prazo para execução serão 

estabelecidos pelo funcionário designado pela TELEBRAS  quando  da  abertura  do  chamado  de  

suporte técnico de severidade BAIXA. 

 

4.11.3 .  Entende-se  por  “manutenção  corretiva”  uma  série  de  procedimentos destinados  a  

recolocar  a  solução  em  seu  pleno  estado  de  funcionamento,  removendo definitivamente os 

defeitos apresentados e cumprindo os termos e condições do Acordo de Níveis de Serviço do Item 

4.10; 

 

4.11.4 Entende-se por “manutenção evolutiva” o fornecimento de novas versões e/ou releases  

corretivas e/ou  evolutivas  da  solução,  lançadas  durante a vigência  do  Contrato. A cada  nova  
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liberação   de  versão  e  release,  a CONTRATADA  deverá  apresentar  as atualizações,  inclusive   de  

manuais  e  demais  documentos  técnicos,  bem  como  nota informativa  das  novas  funcionalidades  

implementadas,  se  porventura  existirem.  Inclui-se também, implementações de novas 

funcionalidades. 

 
4.11.5 Ser  realizado  por  telefone  (0800  ou  de  custo  local  em  Brasília),  ou  por  sistema WEB/e-

mail  e,  ainda,  on-site  nas  dependências  da  TELEBRAS,  sempre  que  a  natureza  do  serviço  

exigir  a  presença  de  técnico  especializado ou quando solicitado pela TELEBRAS. 

 
4.11.6 Entregar  mensalmente,  para  fins  de  controle  e  pagamento,  relatório  de  prestação  de 

serviço de suporte técnico e de manutenção preventiva e corretiva realizados no período, devendo 

constar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a)  relação de todos os chamados ocorridos no período; 

b)  data e hora do início e término do atendimento; 

c)  identificação do problema; 

d)  severidades; 

e)  providências adotadas para o diagnóstico, solução provisória e solução definitiva; 

f)  data e hora do início da solução provisória e término da solução definitiva; 

g)  identificação do técnico da TELEBRAS que solicitou e validou o serviço; 

h)  identificação do técnico do Licitante Vencedor responsável pela execução do serviço; 

i)  outras informações pertinentes; 

 

4.11.7 No caso de equipamentos danificados, dentro dos prazos e condições previstas da garantia, 

a CONTRATADA fica obrigada a substituir os mesmos, por backup, com as mesmas características ou 

superior, respeitando as compatibilidades e em perfeitas condições de funcionamento. 

 
4.12 Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, 

inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da 

CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem 

sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer 

danos.  

 

4.13 O não cumprimento do CONTRATO DE GARANTIA ensejará na aplicação das disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ficando a contratada sujeita, no cometimento 



 

Termo de Referência 

NÚMERO/ORIGEM: 

 

DATA: 

 

Aquisição de extensão de garantia de Switches, com direitos de atualização de software, manutenção de 

hardware e suporte técnico, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos. 

 

de infrações, às sanções administrativas, sem prejuízos às de natureza civil, penal e das definidas em 

normas específicas podendo, inclusive, ser cumulativamente aplicadas, garantido o direito à ampla 

defesa. 

 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 Quanto ao fornecimento, a CONTRATADA deverá:  

 

5.1.1 Todo o objeto precisa estar disponível a partir da data da assinatura do contrato. 

 

5.1.2 Efetuar a entrega de acordo com as especificações técnicas e demais condições expressas 

neste Termo de Referência. 

 

5.1.3 Prover a TELEBRAS das informações necessárias à adequada execução do objeto. 

 

5.1.4 Cumprir e obedecer às normas internas de segurança, de acesso e permanência as 

dependências físicas da TELEBRAS, quando necessária à execução do objeto. 

 

5.1.5 Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes 

da execução do objeto. 

 

5.1.6 Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações. 

 
5.1.7 Para funcionar em sua plenitude, as soluções não devem depender de nenhum ativo de 

software de terceiros que acarrete em ônus de aquisição licença pela TELEBRAS. 

 
5.1.8 Responsabilizar-se pela defesa  contra  todas  as  reclamações  judiciais  ou extrajudiciais  e  

arcar  com  os  ônus  decorrentes  dos  prejuízos  que  possam  ocorrer  em consequência  da  

prestação  dos  serviços,  objeto  deste  Edital,  por  sua  culpa  ou  de  seus empregados ou prepostos, 

e que venham a ser arguidos por terceiros contra a TELEBRAS. 

 

5.1.9 Responsabilizar-se, com  exclusividade,  pelo  pagamento  de  despesa  porventura oriunda  de  

decisão  judicial,  eximindo-se  a  TELEBRAS  de  qualquer  relação  empregatícia  com  os envolvidos 

na execução do objeto deste Termo de Referência. 
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5.1.10 Utilizar as melhores práticas,  capacidade  técnica,  materiais,  equipamentos, recursos   

humanos  e  supervisão  técnica  e  administrativa,  para  garantir  a  qualidade  do serviço e o 

atendimento das exigências previstas neste Termo de Referência; 

 
5.1.11 Entregar mensalmente, para fins de controle e pagamento, relatório de prestação de serviço  

de  suporte  técnico  e  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  realizados  no período, conforme 

previsto no subitem 4.11.6 deste Termo de Referência. 

 

5.2 Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá: 

 
5.2.1 Fornecer os canais para atendimento técnico, conforme estabelecidos neste Termo de 

Referência. 

 

5.2.2 Possuir profissionais devidamente habilitados à prestação de assistência técnica, durante todo 

o período de garantia do suporte. 

 

 QUANTO AO SIGILO E INVIOLABILIDADE 
 

6.1 A contratada devera, compromete-se a manter em caráter confidencial as informações abaixo 

mencionadas, mesmo após a eventual rescisão ou encerramento do contrato: 

 

6.2 Política de segurança adotada pela TELEBRAS e configurações de hardware e software 

decorrentes; 

 

6.3 Processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e equipamentos 

e atendimento aos itens de segurança, constantes do Edital de licitação; 

 

6.4 Processo de implantação no ambiente da TELEBRAS, de mecanismos de criptografia e 

autenticação utilizados; 

 

6.5 Recomendações e implementações decorrentes do processo de consultoria; e quaisquer dados 

que a CONTRATADA venha a ter conhecimento em decorrência da presente contratação, pertinentes 

a hardware, serviços e sistemas aplicativos da TELEBRAS, cujo conhecimento por terceiros exponha 

o ambiente a riscos de invasão, ou resulte na vulnerabilidade do mesmo. 

 



 

Termo de Referência 

NÚMERO/ORIGEM: 

 

DATA: 

 

Aquisição de extensão de garantia de Switches, com direitos de atualização de software, manutenção de 

hardware e suporte técnico, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos. 

 

6.6 A CONTRATADA obriga-se a tomar as providências necessárias para assegurar que as 

informações confidenciais não sejam divulgadas por seus empregados ou agentes. 

 

 OBRIGAÇÕES DA TELEBRAS 
 

7.1 São obrigações da TELEBRAS: 

 

7.1.1 Permitir o acesso dos profissionais técnicos da CONTRATADA às suas dependências para 

entrega das licenças e prestação de assistência técnica; 

 

7.1.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma prevista neste Termo de 

Referência; 

 

7.1.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, todas as ocorrências atípicas registradas na fase de  

garantia do OBJETO; 

 

7.1.4 Rejeitar no todo ou em parte os produtos não aprovados na fase de aceite, bem como aqueles 

entregues fora das especificações técnicas definidas; 

 

7.1.5 Fiscalizar toda a execução do objeto, inclusive durante o período de garantia, como forma de 

assegurar todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência; e 

 

7.1.6 Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla 

defesa. 

 SANÇÕES E PENALIDADES 
 

8.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no art. 28 do Decreto 

nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a União 

e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais quando: 

apresentar documentação falsa; ensejar o retardamento da execução do objeto; falhar ou fraudar 

na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; não mantiver a proposta; fizer declaração 

falsa; cometer fraude fiscal. 



 

Termo de Referência 

NÚMERO/ORIGEM: 

 

DATA: 

 

Aquisição de extensão de garantia de 6 Switches Summit x450e-48p, com direitos de atualização de 

software, manutenção de hardware e suporte técnico, conforme condições e especificações deste Edital e 

seus anexos. 

 

 Pág 13 de 21 

 

8.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA 

ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

 
8.2.1 Advertência; e 

8.3 Multa: 

8.4 Penalidades referente a ANS (Acordo de Níveis de Serviço) do Suporte Técnico. 

 

PENALIDADES 

Severidade 

Prazo para Início de 

Atendimento 
Prazo de Solução Provisória Prazo de Solução Definitiva 

Em tempo corrido a partir da notificação 

Critica 

Correspondente a 4% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando o início do 

atendimento der-se em prazo 

superior a 20 (vinte) minutos, a 

contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 4,5% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

provisória no atendimento der-

se em prazo superior a 02 

(duas) horas, a contar da 

abertura do chamado; 

Correspondente a 5% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

definitiva do atendimento der-se 

em prazo superior a 06 (seis) 

horas, a contar da abertura do 

chamado; 

Alta 

Correspondente a 3,5% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando o início do 

atendimento der-se em prazo 

superior a 1 (uma) hora, a 

contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 4% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

provisória no atendimento der-

se em prazo superior a 4 

(quatro) horas, a contar da 

abertura do chamado; 

Correspondente a 4,5% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

definitiva do atendimento der-se 

em prazo superior a 08 (oito) 

horas, a contar da abertura do 

chamado; 

Média 

Correspondente a 2% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando o início do 

atendimento der-se em prazo 

superior a 4 (quatro) horas, a 

Correspondente a 2,5% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

provisória no atendimento der-

se em prazo superior a 8 (oito) 

Correspondente a 3% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

definitiva do atendimento der-se 

em prazo superior a 12 (doze) 
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contar da abertura do 

chamado; 

horas, a contar da abertura do 

chamado; 

horas, a contar da abertura do 

chamado; 

Baixa 

Correspondente a 1% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando o início do 

atendimento der-se em prazo 

superior a 8 (oito) horas, a 

contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 1,5% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

provisória no atendimento der-

se em prazo superior a 12 

(doze) horas, a contar da 

abertura do chamado; 

Correspondente a 2% do 

valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução 

definitiva do atendimento der-se 

em prazo superior a 24  (Vinte e 

quatro ) horas, a contar da 

abertura do chamado; 

 

8.4.1 Os valores de multa para efeitos do cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço relativos ao 

suporte técnico serão cobrados em referência do montante mensal, depois da devida analise dos 

descumprimentos e direito de defesa conforme lei. 

 

8.4.2 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do 

CONTRATO descritas no Acordo de Níveis de Serviço, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 

décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

8.4.3 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; e 

 
8.4.4 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 
8.5 Caracteriza-se inexecução parcial do contrato quando a CONTRATA executa apenas parte do 

objeto contratado, ou seja, com quantitativo inferior ao disposto em Nota de Empenho. 

 

8.6 Caracteriza-se inexecução total do contrato quando a CONTRATADA deixa de executar o objeto 

na sua totalidade, ou quando for assim caracterizado pela Administração na situação prevista na 

alínea “a” acima. 

 
8.7 No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 

prévia, a TELEBRAS poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da 
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defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente pela TELEBRAS, o valor retido 

correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da 

data da decisão final da defesa apresentada. 

 
8.8 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de credito existente na 

TELEBRAS, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao credito 

existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 
8.9 As sanções aplicadas serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF. 

 

 ESTIMATIVA DE CUSTO 

 

Descrição Valor 

9.1 Extensão de garantia 24x7x4 por 24 (vinte 

e quatro) meses para 18 (dezoito) switches 

Extreme Networks Summit x450e-48p da 

TELEBRAS 

 

Total  

 

9.2 O valor estimado para atender ao objeto do presente Termo de devendo ser desclassificadas as 

licitantes que apresentarem preços superiores. 

 

9.3 Nos preços já estão computados os impostos, taxas e demais despesas que, direta ou 

indiretamente tenham relação com o objeto. 
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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão as 

expensas dos recursos consignados no orçamento da Gerência de Tecnologia da Informação da 

TELEBRAS para o exercício de 2013.  

 

 FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1 O pagamento será efetuado em parcelas mensais pelo período de garantia do OBJETO, em 

moeda corrente nacional, mediante apresentação, pela CONTRATADA, da Documentação Fiscal e 

Técnica, obedecendo à seguinte forma: 

 

11.1.1 Ateste de nota fiscal apresentada; e 

 

11.1.2 Emissão do TERMO DE ACEITE DEFINITIVO – TAD, na forma e prazo acima estabelecidos, após 

verificação de conformidade do bem recebido, com as especificações constantes no presente Termo 

de Referência. 

 

11.2 A TELEBRAS terá o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o pagamento, a contar da emissão do 

TERMO DE ACEITE DEFINITIVO – TAD, que deverá ocorrer em até 5 dias úteis após o seu recebimento, 

em conformidade com o art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93. 

 

11.3 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, ficando 

a mesma responsável em fornecer e manter atualizados todos os seus dados bancários, para fins de 

recebimento. 

11.4 Na nota fiscal deverá estar expressa a descrição clara dos serviços fornecidos. 
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11.5 A nota fiscal que for rejeitada por falta de clareza na descrição do objeto, valor dos impostos, 

data e validade, dentre outros fatores, será devolvida à CONTRATADA para correções, iniciando a 

contagem do prazo de pagamento na sua reapresentação. 

 

11.6 O ato de devolução da nota fiscal pela CONTRATARA, conforme exposto no subitem acima, em 

nenhuma hipótese autoriza ou enseja a CONTRATADA a rescindir a execução do objeto, constante 

deste Termo de Referência. 

 

11.7 A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da regularidade fiscal da 

CONTRATADA, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficias ou a documentação mencionada no Art. 29 

da Lei 8.666/93. 

 

11.8 Nos casos de eventuais atrasos no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, desde que 

a LICITANTE vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será atualizado 

financeiramente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPC, pro rata dia, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
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I = Índice de compensação financeira em que i = variação IPC. 

11.9 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 

27/11/98 e IN/SRF nº 480, de 15/12/2004, a Divisão de Execução Orçamentária e Financeira reterá 

na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro 

líquido, a Contribuição para a Seguridade Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre 

os pagamentos que efetuar a CONTRATADA se esta não apresentar cópia do Termo de Opção ou 

Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a Instrução Normativa SRF nº 79, de 01/08/2000. 

 

11.10 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem 

ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 

competente, 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. 

 

 GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

12.1 A CONTRATADA deverá apresentar à TELEBRAS, no prazo máximo de 10 dias úteis, contado da 

data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia 

correspondente ao percentual de 2% do valor do Contrato, podendo optar por: caução em dinheiro 

ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

12.2 A garantia prestada será liberada ou restituída após o término da vigência contratual observado 

o disposto no art. 56, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

 

12.3 No caso da utilização de garantia pela TELEBRAS, em função de quaisquer sanções 

administrativas, para se ressarcir de prejuízos resultantes de ação ou omissão da CONTRATADA, bem 

como para liquidação de danos por ela causados a terceiros, na execução do Contrato, a 
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CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 05 dias úteis, 

a contar da data em que for notificada, sob pena de aplicação das penalidades. 

 

12.4 A garantia prestada pela CONTRATADA responderá pelo inadimplemento das obrigações 

contratuais e também pelas multas que venham a ser impostas pela TELEBRAS. Se a multa for de 

valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou ainda, quando for 

o caso, cobrada judicialmente. 

 

12.5 No caso de eventuais repactuações, a CONTRATADA deverá aumentar a garantia no percentual 

proporcional ao valor repactuado, no prazo de 10 dias a contar da notificação pela TELEBRAS. 

 

12.6 Quando se tratar de caução em dinheiro, a CONTRATADA fará o devido recolhimento 

obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme preceitua o art. 82 do Decreto nº 93.872, 

de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termo do § 4º do 

artigo 56 da Lei nº 8.666/93.  

 

12.7 Quando a garantia for prestada através de títulos da dívida pública, a titularidade destes deverá 

ser transferida à TELEBRAS, enquanto perdurarem as obrigações da CONTRATADA. 

 

12.8 Em caso de fiança bancária, deverá constar do instrumento a renúncia, expressa pelo fiador, 

dos benefícios previstos nos artigos 827 e 836 do Código Civil Brasileiro, assim como conter cláusula 

de prorrogação automática, até que o TELEBRAS confirme o cumprimento integral das obrigações 

da CONTRATADA. 

 
 



 

Termo de Referência 

NÚMERO/ORIGEM: 

 

DATA: 

 

Aquisição de extensão de garantia de Switches, com direitos de atualização de software, manutenção de 

hardware e suporte técnico, conforme condições e especificações deste Edital e seus anexos. 

 

 CONDIÇÕES GERAIS 

 

13.1 As especificações contidas neste TERMO DE REFERENCIA são mínimas, sendo que a TELEBRAS 

aceitará outras especificações que superem os requisitos descritos. 

 

13.2 Todos os demais itens que forem necessários para o fornecimento dos equipamentos ou 

prestação dos serviços de suporte, ainda que não especificados, deverão estar contemplados na 

proposta. Cabe, portanto, ressaltar que a CONTRATADA deverá fornecer todos os softwares e 

componentes necessários à prestação dos serviços de suporte. 

 

13.3 O contrato, que poderá vir a ser celebrado, será regido e interpretado de acordo com as leis 

brasileiras e, caso qualquer disposição nele contida venha a ser inexequível, suas demais disposições 

continuarão em pleno vigor e efeito, não devendo ser afetadas, prejudicadas ou, de qualquer 

maneira, consideradas inválidas. 

 

13.4 Não será devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou garantia de execução 

de valores mínimos. 

 

 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado em face de fato superveniente, imprevisto ou de força maior, devidamente 

justificado.  
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 ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO AUTORIDADE REQUISITANTE 

NOME LOTAÇÃO MATRÍCULA RUBRICA  

 

______________________________ 

Marlise Kroth Lippert 

Gerente de Tecnologia da 

Informação 

Alex Sousa Albuquerque 3700 081718  

Leonardo Leite Martins 3700 043646 
 

 


