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CONmTO N' 58 /2016

CONTRATO DE GARaAT.iA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBjtAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO DQ ESTADO DO PIAUI E
A EATPRISA PLUGNET COMERCIO E
REPjiESENTAÇÕES l;lDA, NOS TERMOS DO
PREGji0 ELETRONIC0 NO 692015/UFRN.

O Estado do Piauí, pessoa Jwídiça de direito público, par intemtédío da Procuradoria Geral de
Justa,ça, doravante denoi:doada contratante, çom sede na Rua Alvará Meüdes, n'2294, Censo,
Teresína-PI, inscrita no CNPJ n' 05.805.924/000 1-89, repwsentada neste ato: pelo Procurador-Geral
de Justiça, Cleandro Alvos de Mama, no uso da compdência que Ihe é ati'ibuída pelo art. 12. V. da
L;ei Co:tnp]ementar Estadua;] n' 12, de ]8 de dezembro de 1 993, e a empresa Plugnet Coméido e
Representações l,td% doravante denominada contrai:ada, inscrita no CNPJ n' 02.2] 3.325/0001-88,
estãbelwida na Rua Genial Abriu e Limo, n' 222, Rosaridió, Rwife - PE, neste ato representada
pelo Sí. Dreno. rosé de Arado Tapares, dFeü)r comercí@l, RG üe 1862424 SSPn'E, CPF n'
376.3:81 .144-34 rçsolveú. celebra o presenü contrai:o, nos termos
65/2a15/UFRN 6 Processo Administrativo n9 22099/2016 (Adosão n:

da:

a

1 862424 SSP/PE. CPF n
Pregão Eletr6DbQ n'

15/2016/1W'/PT), em
pelas Leis n"

02

confünnídade com as disposições estabelecidas na
8.883/1994 e 9.648/1998), Leí n' lO.192/2001, !2çç:.d

.==...b4;EQGZSL:lE!, cuja minuta foi deMdamente analisada e aprovada pela
Federal Especializada da UFRN(órgão gerenc;iadm da ata oriunda do referido pregão), mediaRtç a

2.271/'1 997, IN n'
Piocuradoíia

seguintes cláusüas e condiçõa;

CLÁUSULA PRIMEIRA Do Objpto
./''x

1,1 -- Aqui;lição deequipame:fitos e soflwares para gereüciamento de rede lógica para atender
demandas do Ministério Público do Piauís pelo período de 12 (doze) meses.
1.2 -- A estimativa de custo dos Duetos adquiridos é de RS 79.99&(}lL:;(setçntaz.nove.lliil
novecentos e novelltz © DKo rea:ísl cubas especiÊcações encontram-se no Anexo l deste
instrumento

.CLÁUSULA SEGUNDA Das Qbx'igações da CONTRATANTE

2.1 - As obrigações:::díL;.C(}NTRA]XN:!l:E estão deümidas üo Termo de Rezei;ência, an.exo do
edital do Pregão Eletr6nico n' 65/2015/UFRN.

CI,ÁUSULA TERCEIRA Das Obrigações da CONTRATADA

AT.A.D.á estão3.1 As obd
do Pregão E[etrâuico n' 65/20] 5/UFRN

definidas no Termo de Referência, anexo do edital
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CI..ÃUSULA QUARTA--Da Garantia e Assistência Técnica

4.1 -- A enantia e assistência ücMca dar-se-ão çonfomle o Termo de Referência, anexo do edital
do Pregão Eleüânico n' 65/2015/UFRN

CLÁUSULA QUIN:IA Da Fiscalização e Controle

5.1 -- A serão exercidos çonfoi'me estabeleço o Termo de Referência, anexo
do edital do Pregão Eleüõnico n' 65/201 5/UFRN.

CLÁUSULA SEXTA Do Prazo e Condições de Recebam.eito

6.1 -- O orago e.eolldicões de leçeU!:u
Pregão Eletrâtüco n' 65/20 1 5/UFRN.

constam do Termo de Referência:, anexo do :edit:al do

CLAU$UL:A SÉTIMA - Do Pagamento e d8 Ctimpensação Financeira

7.1 -- As cláusulas referentes a Pgaamenlg e Comoensação Financeira encontrmn-se estipula(ks no
Termo de Referência, mexa do edital da Pregão Eletrânico tl' ÕS/2015/Ui;RN

ã Pnanmentn e ('nl'ámen âcãn Finnneeira

CLÁUSULA alTA\7A - Do Reajuste dos Preços

8,1 - O$ preços no decorrer da vigência deste ContrUÕ s:farão inedustáveis,: excito quand;o houver
redução dos mesmos ou, ainda, pata çonigif o desequilíbrio económico-ãnanceiro o oíridQ por íàta
supervmiente e çom demomüação analítica da vmiação dos çompoüammtos dos cmíos do
contraton

CLÁUSULANONA Da Vigência do Contrato

9.1 0 presente contrato conesponde ao período da garantia dos materiais/equípnmentos, de
acordo com o Relatório de Mãkríais/S6lyiças Liçitadws anexo do edi(&l do Pregão Eletrânico n'
65/2015/UFRN,

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos Acréscimos e Supressões

10.1 0 canUatadQ Fica obrigado a aceita, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões
que se ãtzerem no:$ serviços ou çonrpra$, até 25%(vinte e çi co par cento) do valor conüatãdo
conforme disposto no $ 1' e $2' do Art. 65s da lei n' 8.666f'93.

CLÁUSULAONZE Das Sanções Administrativas

11.1 -- As serão aplicadas com'olhe o Termo dê preferência, anexo do
edital do Pregão Eloüâniw n' 65/201 5/UFRN.
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CLÀUS[JLA DOZE --Da ]nexecuçao do Contrato

12.1 - Da inexecução total do presente contrato Htcarão preservados todos os dheítos da,
CONTliAIAaTE

CLÁU$UI,ATREZE - Da

]3.1 Este conüato foi celebrado com fundamento nas disposiç{5es do edital :do Pregão Eletrânico
n' 65:/2015/UFRN, çonfonne deterHiüa o X] do a«. 55 da Lei.:g:.&666Z].923.

CI,ÁUSULA QUATORZE Da Vinculação aoEdiíal

15.1 Fica estabelecida a x*inculação integral deste conKato aa anexo do edital do Pregão
Eletrânico n' 65/2015/U#iiN e seus anexos, coüfot e o incisa XI do art.

CLA U$1JLA nEZESSEIS - D:a Compatibilidade com as Obrigações Assumiam

P dü atado:dõ P$ uífn P

):) aa lzÊH

PA obügMa a manter diante a execução desteFica a CONA
de habilitaçãoassumidas, todas as suase CAIU. a$co

o incisa Xlll do ârt. 5:5 daexigidas no presente edital:

CLÁUSULA DEZESSETE - Da Publicação do Contrato

17.1 Caberá à CONTRATANTE: providenciar às suas expensas a publicação resumida da
presente contrato e seus aditamentos na imprensa o:âc;ial e no prazo legal.
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CLÁUSULA DEZOITO- Do Foro

18.1 - Figa eleito o fom da cidade de Teresína, EÉtBdo do Piauí, como competente pwa dirimir
quaisqwr dú'üd© ou quat6es decorrentes da exewçãa deste contrato enfie m partes, sendo êste
raro ilrenunçiá:vel pela CONTR,A:l'ANTE, conforme dispõe Q incisa 1, do aft. 109, da ÇEZ1198

E, por estarem de pleno acordo, finnam as pti.rtês o presente iüstraniento de contrato,
lavado em 03(três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e ratiHlcado é assinado
pelas partes e testemunhas abaixo.

Te4sina (PI), «n À. de 2016

!

Cteanãão Alvos ldê' T
d(Procurai Justiça

:4 $SP/PE/ CPF n'RG
'Comércio e RepõePlu

Tapares
3:7'6.381..144.34

estações Lida

TESTEMUNHA'S

n.2\jcp=th!!:!:ê- &- $.\...,.. .CPF:.g+.}.:.].?.!].IÍ.}.:.!?

.BS$i*À&..:$$;i1.. .CPF:=3tS.:.». ü.$. :.$J}S.:,3- a-
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ANEXO. 1.

Uhid. É R$
7$3,00

SWITCH DE REDE CAMADA 2. - 24 POR=lAS CiGABiT
r 4 StP -])evp possuir, uo míúlna, 24 portas

n/l oo/l nnn ríF.F:R âü)..a l OR.A.SF.-T. tEF,E 802.3u l OOBASE-

R$
1.7:89, 21.468.

0000

TX.,. T.EEE 802..3:ab l.Q00BASE-T); Deve possuhJ Ba mínimo, 4 i
slots SFP .para iüseíção de .cw:tão. Mhi-GBIC. pedi.ão SFP, com.
velocidade de 1000Mbps:; 'lk)das as íníerfaçes oítadâs devem l
estar dispaní\-eis p©a usa simultâneo: Deve supartw tluauglipüt
mínimo de 41MPps; Deve pçisiüir meülória RAM de üo ü üi o
128MB; D:eve .suporta a crbção de,. .no míüí.tno, 30 rotB$
estática,s; Deve .supoüas .Auto-coice VLAN, Onde telefax.es IP l.
são reconhecidos e 4utoHêtiQainente direcionados para VI,AN
dedicada; Dwe supaaar 'Vl:gINs çom 4.094 IDs simultâneos;
D:eve suporta o protocolo NTP para sinçroüismo de: relógio;
D.we supotür esp.elhamento de podas; D.eve suportar
diagnóBtíco de cabos; Deve Suportar Qualidade dG Serviços
(QoS), baseadas em; Endeí$ço IP. Tipo de Sewiço (ToS)
Número dê poda. llCP/UDP, Porta, de odgom, Di:ílSen'; Deve
suporta os padrões Spanning'lkee: $1'P(SpanniDg Trem), RSTP
CRapia Spandng Trem) e MS]P(MulEiplc spãnÚng Trem); Deve l
supoúar:geronciamQnto atmvés dos padrões SNMPvl,.
SNMPy2c e SNlbCPv3; Deve sup:altar gMenciamento wa
interface WEB; Deve suportar gerencíameQto de aé 32(tHüta, ê
duas) unidades através de um; único endereço IPI Deve supoüar
as seguintes RFC$; RFC 2819 RMON, RFC 12it3 MÍIB n, RFCI
1493 Bridge .MIB# RFC 2021 RMONv2 M.IB, RFC 22313
interface MIB. RFC 22.33 ]ntedaçes MIB., RFC 2571 SNMP
Framework MlIB.. RF.C 2572 :SNMIP-MP:D MIB.; RFC 2573
SNMP.Nóti6cadon MllB., RFC .2573 .SNMP-TaQet MIB., RF.CI l
2613 SM]ON M]B., RFC: 2618 RAD]US C]ient M]B.,. RFC 2620
RAD]US: Aocõuntíng MIB, RFC 2665 Etherüet-l,ike-MIB, l
RFC 2667]lP Tutanel MIB, RFC 2668 802.3. MAU MI.B; IRFC
2674 802.]P md ]EEE 802.] Q Bjidge NnB, RFC 2737 EntiW
MIB(Vers=ion 2), RFC- 3414 SNMP-Usar b©ed-SM MIB, ]i.FC
3415 SNMP-View basedACM MIB, RFC 34.18 MIB íor
SNMI'v3: Deve suporta as seguintes padrões: lllEE 802. 1 AB
Link Lavar Dís avory Protoco] (.LLD.P) e LLDP.MED,. ]EEE
g02.ID (STP), RFC 1215 SNMP Generiç üaps; Deve eiür em
coníomüdade çom a normativa RoFIS; l)cve ter ;álNra máxima l
de IU; Possuir fonte de alimentação intima ao gab.íaete com
comutação automática 110,/240V. CONDIÇÕES GERAIS: O
equipamento ofertado deve também suportar o intercâmbio de
interfaces e módulos al=ttre o mesmo .com os existentes: na
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as unidas« já existeMes possibilitando gereticiar os respectivos
pot endereçatnento IP onça, presewando ainda EQdas as l
características e âlncíonãli;dados já iinplen)õlltadas sem
necessidade de ativ:anão de quaisqli:a' artifícios como mcldos de
interoperabilidade. GARE\NTIA E SUPORTE DO
FABRICAN=PE: Deve: pos.ruir garawía e supoile técnico pela
Êabdcante mínimo 3:6(cinta e seis) meses.na, modalidade 24x7 l
com troca do produto; defeíuó$ü em até 24(vinte e quatro) .horas l
ou no próximo dia aliás abertura do chamado técnico,
considerando somente os dias ueis da semana. Deve efMr
contemplada ainda a evolução e aü;ializaçãa dos softwõres
(Ênmwares) dos equipamentos duranle todo Ferrada da gmanlla
sem qualquer custo adicionn] para a conüatada. Todas os
componentes dos equipamentos devem ser da pt6prio Êabricmte
ou estar eM çonfoímidade com a polüica de garmtia do mesmo,
não sendo pennitida a integração de itens de termÍios que
possam 8cêlretaf em herda pwciàl da gaantia ou não realização
da manaenção técnica pejo próprio Êâbd:cante quedo
solicitada,. Todos as dfivers e üumwares devem estará
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem l
sex facilmente local:içados e ideaüíícados pêlo modelo do. l
equipamento ou código do produto, canfbnDe çüqueta
pennanente afixada na mesmo; A empresa proponente deverá
apresentat dacumenüção oâçial do faLHe;iate de domíoio i

jpublico caíDO moldei:s., catálogos, página da web oü na
ínexistêücia da mosHR d00umentação oficial do fabril te
direcíonada para Q r fei:ido processo comprovando a exigênçí:a
da Assbtênda Téenim Autodad% que ü:á presüf os serviços
de garantia do produto üa Região Metropolitana de Natal. e l
Demais Regiões do Estado do Rio Grande da Nome. No caía.:de:

documenta;ãQ diFecionad 40 prece go. deverá çonst&r aíndê ique seiviças de gwantia oÊer'todos na prop08ta do
Êabdcantdrevendedor .cobrem as .condições exigidas de garai)üa
e suporte e que caso eventualmente da assistência técnica
atatorizada; estala impedida de .realizar atendimentos, os mesmos
serão realizados pür outra autoúzada(indicada pelo fabricante)
ou pelo própria fabricante scm âüw adicional. pata e$té ISrgão.

SWnCH DE REDE CAMADA 2. - 48 BORLAS GIGABIT
ETHER;NET + 4 SFP - Deve possuir, no mínimo, 48 portas l
lO/10Q/1000 (1EEE 802.3 1'0BASE-T8 .mEE 802.3u 100BAgE-
TX, IEEE 802-3:ab !000BASE-'D; Deve possuir. ]lo mínimo, 4
s[ots SFP para inserção de cartão Mini-GB]C padrão Sm, com
ve[ocídade de ] 000Mbps; Todas as interfaces citadas devem
atar disponíveis para uso siinnltâneo; Deve suportar throuylput
ü)ânimo de 76Mpps; Deve powüf' memória RAM d© no mínImO.
128MB; Deve supor:tar a criação de, no .míúmo, 30 roüsl
estáticas; Deve suporta Auto»Aãoice VLAN, onde te]efones ]P l
são rec.oahecídos e .automaticamente direi;ionados para VLAN
dedicada; Deve sapo.I'ür VLANs com 4.094 ã)ã síHultâneoÉI
Deve supartat o protocolo NTP para sincTouisHQ de relógio; i
Deve supor'tar espelhamcnto de portas; Deve suportará
diagnóstico de cabos; Deve suportar Qualidade de Sendços l
(QoS), baseados em= Endereço ]P, I'ipo de Serviço (ToS), l
Nútuero de porta TCP/UDP, Pol'ta de origem,])iJ;fServ; Dwe l
suportar os padrões Spamling llze: $TP (Spanning Trw), RSTP l

l 37 -'T"3.400, 1 51.,ooo,
oo l oo
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2613 SMON MIB, RFC 26'1 8 RAD]US C]'íent M]B, RF'C 2620 l
RADiU$ Accóutltine. MIB.. RFC 2665 Ethemet:.Lik.e.-MIB, l
RFC 2667 [P T:unne] MIB. ]iFC 2668 802.3 MAU M]B, RFCI l
2674 802.]P md ]EEE S02.tQ ]3ridge MIB.: RFC 2'737 Entity
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4ue serüços de garantia oferta(
Êabricmte/revendedor cobrem as ça{
e suporte ç que e.a;$o eventualmente:

izada estala impedida,de realiza
lo realizados por juba autorizada
pelo próprio fãbíiçgnte sem 6nu

U
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]imentós, os: mesmos

alçada pelo hbricmíç)
lnâl para leste.:órgão.

11 da aquiiição= R$: 7:9,998,00 ($: '.e TU lovoçentos e .nav- ]ta e alta reais:), R$ 79.998i0(1




