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Solicitante: JOSENILDO FEIJÓ DA SILVA Número da Solicitação:       

Entidade: SESI Unidade: Gerencia de Tecnologia da Informação 

Natureza do Objeto: Aquisição Categoria do Objeto: Equipamentos 

 

ELEMENTOS PRINCIPAIS 

1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE MICRO DATA CENTER PRÉ 
FABRICADO MODELO “TURNKEY” (ENTREGA IMEDIATA EM CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO) COM 
GARANTIA INTEGRAL DE 36 MESES. 

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO: 

A presente aquisição se faz necessária tendo em vista a necessidade de adequação da infraestrutura física do Data 
Center do SESI MT que contém hardware (servidores, storages, firewall entre outros) e equipamentos de 
telecomunicações de forma a garantir níveis de serviços de segurança da informação e patrimonial satisfatórios, 
mantendo um alto grau de desempenho, gerenciamento, disponibilidade, robustez e segurança.  

Considera-se que o quesito segurança é pedra fundamental para a realização do presente processo licitatório, uma 
vez que o referido tem com escopo inibir a ocorrência de risco de todas as ordens, seja em virtude de chuvas, 
incêndios, entrada de animais, panes elétricas, seja para limitar o acessos de pessoal não autorizado ao ambiente 
tecnológico, ambiente esse que armazena dados vitais de toda operação histórica e diária da Instituição. Aliás, com 
a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, se mostra ainda mais relevante a atualização do parque 
tecnológico das entidades do Sistema S, materializando assim, a busca incessante pela efetiva e eficaz proteção de 
dados. 

Visando mitigar riscos e modernizar o ambiente de armazenamento do Parque tecnológico, o SESI MT necessita da 
atualização da infraestrutura de seu data center com uma solução tecnológica de ponta, que seja escalável e modular 
para permitir aquisição faseada conforme necessidade e sem investimento de grande porte de forma imediata; móvel 
e sem desmonte, permitindo que o módulo de Micro Data Center possa ser movimentado numa eventual necessidade 
de reorganização estrutural; atendendo assim com melhor custo/benefício as necessidades atuais e futuras do Serviço 
Social da Indústria do Estado de Mato Grosso", que vem, que vem crescendo gradativamente, tanto em seu parque 
tecnológico quanto na diversidade de projetos.  

Assim, busca-se, via a realização do procedimento licitatório, a aquisição de solução integrada, na modalidade 
turnkey, de Micro Data Center pré-fabricado, completo e pronto para uso, permitindo assim, conferir maior segurança 
a todos aqueles que se valem do Serviço Social da Indústria para alcançar o lazer, a saúde e educação, conforme as 
especificações, conforme as especificações constantes no presente Termo de Referência (TR) e em seus anexos. 

3. DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO/OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E QUANTIDADES 
NECESSÁRIAS: 

A Solução deverá ser composta de 01 (uma) unidade integrada, escalável, móvel, sem desmonte, com garantia e 
com suporte para movimentação física (moving) de equipamentos, servidores e ativos de rede do atual data center 
do SESI Mato Grosso seguindo todas as especificações técnicas descritas no Anexo 1-A. 

Frente a elevada complexidade inerente aos equipamentos que compõe o atual Data Center, bem como os futuros 
que virão o compor, além daqueles que integram a solução visada (cabeamento, local, energização, estrutura, 
temperatura e etc.), por questões de ordem estritamente técnicas e excepcionais, a fim de evitar qualquer tipo de erro 
humano e material, assim como de futura arguição de desconhecimento técnico, entende-se que para serem 
consideradas aptas a participar desta licitação, as licitantes deverão realizar vistoria prévia "in loco" à realização do 
processo licitatório, permitindo assim, que a licitante conheça de fato a solução que deverá ser entregue, isso tudo 
em observância ao Princípio da Eficiência.  

As informações referentes à vistoria encontram-se no Anexo 1 - A, Item 1- "PRÉ REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO". 
Endereço a ser vistoriado: Sede do SESI MT - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4.193 - Centro Político 
Administrativo - Cuiabá - Mato Grosso. CEP: 78049-940.  

4. PRAZOS: 

4.1. Prazo de execução/entrega/montagem/treinamento: 
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Entrega do Projeto Executivo: 15 dias corridos após a assinatura do contrato 

Entrega da Solução integrada de Micro Data Center em pleno funcionamento: até 45 dias corridos após aceite 
do projeto executivo pelo SESI MT. 

5. CONDIÇÕES: 

5.1. Condições da Proposta de Preços: 

5.1.1. A proposta de preços deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, ser composta por todos os custos 
necessários ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência, exceto aqueles que estiverem expressamente 
indicados como responsabilidade do CONTRATANTE. 

5.2. Condição da Habilitação Especifica: 

5.2.1 Condições legais necessárias para a contratação (certificação, atestado de capacidade técnica): 

- Comprovação que o data center entregue terá aderência à Norma ANSITIA 942 (RATED 2) através de certificado 
emitido por entidade acreditada no mercado internacional; 

- Atestado e Capacidade Técnica que comprove sua capacidade para Monitoração de ambientes “Micro Data 
Center” por período igual ou superior a 12 meses ininterruptos. 

- A equipe técnica da LICITANTE deverá ser constituída de no mínimo de 01 (um) Engenheiro Eletricista, o qual 
deverá apresentar registro no CREA como responsável técnico da empresa, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica vinculado ao acervo técnico do CREA por execução de solução Datacenter Outdoor 
Rated 2 “TIER II” ou “Level 2 Compliant” contemplando de forma explícita que as instalações foram projetadas e 
executadas de acordo com as recomendações norma ANSI/TIA942. A comprovação deverá ser feita através de 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou outro documento que demonstre o vínculo com licitante. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

6.1. Obrigações e responsabilidades da Contratada (detalhar como será prestado o serviço/entregue o produto): 

• Prestar os serviços no prazo, quantidade e especificações solicitadas conforme as características descritas 
na sua proposta e no edital; 
• Observar as normas e procedimentos internos do SESI MT no que se refere à segurança (Política de 
Segurança da Informação) e sigilo dos dados manuseados, bem como no que é pertinente à documentação (Termo 
de Confidencialidade, sobre os quais se obriga a dar ciência a seus funcionários, que tiverem acesso às 
dependências do SESI MT, e aos que possuírem acesso remoto); 
• Colocar, nos prazos contratados, os profissionais à disposição do SESI MT para execução dos serviços; 
• Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação e ainda pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, securitários, tributos e contribuições sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los nas 
épocas próprias, haja vista que os empregados da LICITANTE não manterão qualquer vínculo empregatício com o 
SESI MT; 
• Manter garantia contra defeitos de hardware e software, inclusive atualização de versões dos programas 
instalados durante o período de 36 meses, sendo este determinado como Garantia; 
• A entrega e instalação de todo o material deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar 
da aceitação do Projeto Executivo por parte do SESI MT. O referido projeto será elaborado pela LICITANTE após 
assinatura do Contrato, 
• Dar ciência ao SESI MT, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos 
serviços; 
• Fornecer à SESI MT, no ato da homologação dos serviços, os manuais de usuário, técnico e operacional e 
demais documentos relativos ao equipamento e serviços de instalação; 
• Manter durante o curso do contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com relação a 
toda informação de qualquer natureza referente às atividades do SESI MT, das quais venha a ter conhecimento ou 
às quais venha a ter acesso por força do cumprimento do contrato, não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las 
para si, invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se em caso de 
descumprimento da obrigação assumida por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais, nos 
termos da nos termos da Lei 4.595/64, 13.709/18, e demais legislações que se apliquem, permitindo ainda que o 
SESI MT, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso; 
• Responsabilizar-se por eventuais prejuízos provocados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades 
cometidas na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como nas instalações e demais bens de 
propriedade do SESI MT; 
• Colaborar com o SESI MT no desenvolvimento de qualquer procedimento de auditoria que o SESI MT decida 
realizar na área de tecnologia, permitindo que auditores, sejam eles internos ou externos, a Área de Segurança de 
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TI ou outros prepostos designados pelo SESI MT tenham amplo acesso a dados, informações, equipamentos, 
instalações, profissionais e documentos que julguem necessários à conclusão de seu trabalho; 
• Caso seja detectado qualquer problema na homologação do objeto do contrato, em qualquer uma das 
funcionalidades, a LICITANTE deverá efetuar as devidas correções, sem qualquer ônus para o SESI MT; 
• A homologação da SOLUÇÃO e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Ordem de Serviço, isto é, 
do Termo de Aceite de Atividade, ocorrerá após a conclusão e aceitação de todos os testes do serviço pelo SESI 
MT; 
• Responsabilizar-se pelos empregados que colocar à disposição do SESI MT se for o caso, observadas as 
legislações trabalhistas e a Lei Previdenciária Social; 
• Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, 
decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do SESI MT; 
• Não subcontratar, total ou parcialmente, a execução das atividades constantes no objeto deste termo de 
referência, a não ser em obras civis ou não ligadas ao Micro Data Center em si, e nestes casos, assumira total 
responsabilidade pela entrega e qualidade do serviço. 
• Manter a guarda dos equipamentos e demais bens de propriedade do SESI MT, quando utilizados, permitindo 
que este, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso. 
• Informar ao SESI MT, no ato da apresentação da proposta ou em um prazo não superior a 24 horas, contadas 
a partir de quando houver necessidade de execução de ações em suas instalações, apresentando os pré requisitos 
e documentação necessária para a realização das atividades, inclusive para execução de testes integrados e/ou 
homologação. 
• A LICITANTE deverá apresentar um Plano de Contingência atualizado (anualmente, no mínimo) para os 
casos de incidentes que prejudiquem o andamento normal dos serviços contratados, num prazo de 30 dias corridos 
da aprovação do projeto de implantação. O referido Plano será avaliado pelo Gerência de Continuidade de Negócio 
do SESI MT, e deverá ser mantido atualizado, sendo entregue, a cada nova versão, ao SESI MT. 
• O SESI MT poderá validar ou não o Plano de Contingência da LICITANTE. No caso de não validação o SESI 
MT poderá solicitar alterações/mudanças no mesmo, sempre em acordo com a LICITANTE. 
• O SESI MT também poderá solicitar a criação de Plano para cobrir um incidente ainda não comtemplado do 
Plano de Contingência da LICITANTE. 
• Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
• Manter toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao SESI MT ou a terceiros, decorrentes da sua culpa 
ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua 
responsabilidade o fato de o SESI MT proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
• Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo SESI MT, 
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
• Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em 
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo SESI MT, contado da sua notificação. 
• Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido 
em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pelo SESI MT. 
• Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta 
seja considerada indesejável pela fiscalização do SESI MT. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
 

• Designar gestor que efetuará sua representação perante a LICITANTE para determinação, avaliação, 
acompanhamento e aprovação dos serviços por ela realizados; 
• Colocar à disposição da LICITANTE os equipamentos mínimos e documentação necessários para a 
realização das atividades quando estas forem executadas nas instalações do SESI MATO GROSSO, com exceção 
das licenças de software necessárias para os serviços, tais como licenças de ferramentas de desenvolvimento e 
outras, as quais deverão ser providenciadas pela própria LICITANTE; 
• Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela LICITANTE, no que diz respeito ao contrato; 
• Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas no contrato; 
• Proporcionar à LICITANTE todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do objeto contratual 
• Efetuar os pagamentos devidos à LICITANTE nas condições estabelecidas neste termo de referencia e seus 
anexos. 
• Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
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8.  INFORMAÇÕES QUANTO AO PAGAMENTO:  

8.1. Forma de pagamento: 

8.1.1. O pagamento será efetuado através de Crédito em Conta ou Boleto Bancário, observando os prazos e 
condições estipulados neste Termo de Referência; 

8.1.2. No caso de pagamento através de crédito em conta, a conta indicada deve ser de titularidade da 
CONTRATADA e será incluída no cadastro de fornecedores do Sistema FIEMT, não sendo efetuado o pagamento 
através de crédito em conta de terceiros; 

8.1.3. O Pagamento se dará conforme entregas estabelecidas no Anexo 1 - A, que dispõe os marcos de 
pagamento. 

 

8.2. Prazo e Condições de pagamento (Mensal, Parcelado, Anual): 

8.2.1. O Pagamento se dará conforme entregas estabelecidas no Anexo 1 - A, que dispõe os marcos de pagamento 
 

8.3. Documentos para pagamento (Nota Fiscal, Fatura, Relatórios): 

8.3.1. Para efetivação dos pagamentos, deverão ser apresentados junto ao faturamento os seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal ou Fatura; 

b) Certidão de Regularidade Fiscal Perante o FGTS; 

c) Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de INSS da empresa; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal; 

g) Certidão conjunta de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

8.4. Dados para Faturamento: 

CNPJ RAZÃO SOCIAL 
UNIDADE 

(Ex. SESI DR) 
ENDEREÇO 

03.819.157/0001-31 

 

SERVIÇO SOCIAL 
DA INDUSTRIA 

 

SESI DR 
 

AV. HISTORIADOR RUBENS DE 
MENDONÇA, 4193 - CENTRO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT, 78049-940 

 

 

9. LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 

SEDE do SESI MT - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4.193 - Centro Político Administrativo - Cuiabá - 
Mato Grosso. CEP: 78049-940     
     

10. LANÇAMENTO DE DESPESA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 

     Centro de Custo: 1301120202 

     Item Contábil: 2130410010101 
 

11. AQUISIÇÃO COM VERBA DE CONVÊNIO? 

     NÃO 

Indicar dados do Convênio:       
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12. ANEXOS (planilhas, modelos, layouts, etc.): 

Anexo 1-A 

Anexo 1-B 

Local e Data:      /MT,   /  /     

 

Elaborado por: 

 

_____________________ 

Assinatura e Carimbo 

Aprovação da Coordenação/Gerência: 

 

_______________________ 

Assinatura e Carimbo 

 


