
  PROAD: 4.041/2022 

PE Nº 29/2022 

EDITAL 
Pregão Eletrônico nº 29/2022 

           MODO DE DISPUTA ABERTO 
Data de Abertura: 07/12/2022 às 10:00 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico especializado, para a solução de 

armazenamento de dados (Storage) marca IBM, modelo Storwize V5000, conforme especificações constantes neste edital 

e seus anexos. 

Valor Total Estimado 

R$ 55.685,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 

NÃO SIM TERMO DE CONTRATO MENOR PREÇO GLOBAL 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ITEM 9)* 

Requisitos Básicos: 
- Sicaf ou documentos equivalentes; 
- Certidão do Conselho Nacional de Justiça(CNJ); 
- Certidão do Portal daTransparência; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST); 
- Certidão Negativa de Regularidade Fiscal; 

 
 

Requisitos Qualificação Técnica e Econômica-financeira: 

   - Atestado de Capacidade Técnica; 
- Declarações confome exigências do Edital 
- Qualificação Econômico-Financeira: 
- Certidão de Falência; 
- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1 

Resultados inferior ou igual a 1, deverá comprovar PL 
igual ou superior a 10% do valor total estimado da 
contratação. 

 

* Odetalhamentodosdocumentos/requisitosdehabilitaçãodeveserconsultadono itemdoinstrumentoconvocatórioacima indicado. 
 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 07/12/2022 às 10:00h (data e horário da abertura da sessão pública) 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 01/12/2022 para o endereço cpl@trt19.jus.br Até 01/12/2022 para o endereço cpl@trt19.jus.br 
 

Relação dos Itens 
 

Descrição 
Exclusiva 
ME/EPP? 

Quant Valor 
Unitário 

Valor 
Mensal 

Valor máximo 
Anual 

Item 1 - Serviço de telessuporte e 
manutenção preventiva e corretiva de 
hardware, incluindo o fornecimento de 
peças, componentes e acessórios de 
reposição para solução de Storage IBM, 
modelo V5000, pelo período de 12 meses. 

Sim 12 - 4.640,42 R$ 55.685,00 

Total Anual (12 meses) R$ 55.685,00 
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TRT19 pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > 

Pregões > Em andamento > Cód. UASG “080022”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet  e  também no endereço 

Erro! A referência de hiperlink não é válida.opção Transparência - Licitações.
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO   

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 29/2022 

PROAD N. 4.041/2022 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19ª e este (a)Pregoeiro (a), designado 
(a)  pela Portaria nº. 434/GP/TRT 19ª, de 03 de novembro de 2022, levam ao conhecimento dos 
interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 7.746/2012, nº 
8.538/2015, n.º 9.507/2018 e n.º 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993  e suas alterações, bem como pelo ATO TRT19ª nº. 
206/98, que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE 
FORNECEDORES – Sicaf, regulamentado pela Instrução Normativa nº 03 de 26.04.2018, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pela pelas Instruções Normativas 
SEGES/MP nº 05/2017 e nº 07/2018,  além  de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, farão realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento menor preço global, na forma de excução indireta, mediante o modo de 
disputa “aberto” e nas condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
O Pregão Eletrônico será conduzido por servidor (a) integrante do quadro efetivo deste 
Regional, denominado (a) Pregoeiro (a), e membros da equipe de apoio, previamente 
credenciados no sistema “COMPRASNET”, constante na página eletrônica 
www.comprasnet.gov.br, em cujo monitoramento e inserção de dados gerados ou 
transferidos, utilizarão os recursos de segurança: criptografia e autenticação. 

 

 
Os participantes deste Pregão terão como referencial de tempo obrigatoriamente o horário 
de Brasília /DF. 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico 
especializado, para a solução de armazenamento de dados (Storage) marca IBM, modelo 
Storwize V5000. 
 
 
 
1.2 Item que compõe o objeto desta licitação: 
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1.3  A adjudicação será efetuada por menor preço global conforme estabelecido no item 4.2 
do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
2 – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 
 
2.1 A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta, de acordo com o disposto no art. 
5º Decreto 10.024/2019, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados: 
 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br 
DATA: Dia 07 do mês de dezembro do ano de 2022. 
HORÁRIO: 10:00h – Horário de Brasília-DF 

 
2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário. 
 
2.3. Nos casos de indisponibilidade de acesso do(a) Pregoeiro(a) à sala de disputa de lances, 
no sistema “COMPRASNET”, que impeça o início da disputa até às 11:30h será aplicada a regra 
do subitem anterior. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

Serviço de telessuporte e manutenção preventiva e corretiva de 
hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e 
acessórios de reposição para solução de Storage IBM, modelo V5000, 
pelo período de 12 meses. 

1 
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incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

 
4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018 e que atendam às condições de habilitação previstas neste 
instrumento convocatório. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 

a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação com este TRT da 19ª Região, 
conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93; 

b) empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com a União Federal, conforme 
disposto no art. 7º, da Lei nº. 10.520/2002 c/c art. 49, do Decreto nº. 10.024/2019; 

c) empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, conforme previsto no art. 87, IV, da Lei nº. 8.666/93; 

d) empresas com falência decretada ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

e) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

f) quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas noart. 9º da Lei nº. 8.666, 
de 1993;  

g) organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

h) sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado 
entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU; 

i) Instituições sem fins lucrativos, em observância ao principio da isonomia, já que estas 
instituições gozam de benefícios fiscais e previdenciários específicos, impossibilitando a 
concorrência em igualdade de condições com as demais entidades empresariais, nos termos 
do art. 12, § único, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. 

 

4.2.1 Empresa em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da licitação com 
apresentação positiva da certidão de recuperação judicial ou extrajudicial e comprovação de 
que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 
n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. 

4.2.1.1 A licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação 
judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de 
qualificação econômico-financeira previstos neste EDITAL. 

 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
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demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou 
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 
2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 
contratante. 

 

 4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3.  que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta   
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

 4.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

4.7. Empresas não credenciadas no Sicaf e que tiverem interesse em participar deste pregão 
deverão providenciar o seu credenciamento na forma da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
3, de 2018. 

4.8 Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação do presente EDITAL. 

4.9 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de 
responsabilidade exclusiva da licitante, não se responsabilizando o Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região por quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual 
desconexão do sistema. 
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5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento das propostas de preços acompanhadas dos documentos de 
habilitação, que ocorrerá a partir do dia 24/11/2022, até às 10:00h do dia 07/12/2022. 
 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) licitante(s) vencedora(s) contendo os elementos exigidos 
neste edital deverá ser formulada e enviada eletronicamente, através da inserção de anexo 
no sistema “COMPRASNET”, atualizada em conformidade com os lances eventualmente 
ofertados, no prazo consignado pelo(a) Pregoeiro(a) no sistema.   
 
5.7. A(s) proposta(s) ajustada(s) deverá(ao) ser enviada (s)eletronicamente no prazo 
estabelecido pelo Pregoeiro sob pena de desclassificação. 
 
5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 
5.9. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
 
5.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 
 
5.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
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encerramento do envio de lances. 
 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA       

 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
a) valor mensal da proposta; 
b) valor global anual da proposta; 
c) descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência. 
 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
proposta, conforme anexo deste Edital. 
 
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.5 A licitante que apresentar o menor preço, após encerrada a fase de lances, deverá 
encaminhar a proposta ajustada, conforme disposto no item 8.3 deste Edital. 
 

6.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

6.7 As propostas deverão ser elaboradas em conformidade com o estabelecido nos subitens 
4.5 e 4.8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

7 -  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados no item 2.1 deste Edital. 

7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência (ANEXO I deste Edital). 

7.2.1 também será desclassificada a proposta eletrônica que identifique o licitante; 

7.2.2. a desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. a  não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
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sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances.  

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes.  

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global anual. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa“aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 

7.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada em 
campo próprio do sistema. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
7.19. O critério de julgamento adotado será o menor preço global , conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.21 No caso da participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
 
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
 
7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
7.26.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.26.1.1 prestados por empresas brasileiras;  
7.26.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.26.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

 
7.27.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  
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7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
7.28.2 O (A) pregoeiro (a) no prazo por ele fixado, no mínimo de 02 (duas)  horas, 
solicitará ao licitante melhor classificado o envio da proposta adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

 
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA        
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
8.3. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços 
adequada ao novo valor por ela ofertado, conforme regramento contido nos itens 4.5 e 4.8 
do Termo de Referência, bem como as especificações estiputadas no Edital e seus anexos. 
 
8.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:  
8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
8.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 
8.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
8.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo aceitável, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.  
 
8.5 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pelo Pregoeiro. 

 
8.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 

 
8.6.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
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8.7.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro. 

 

8.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

 

8.9  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

 

8.11 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

 

8.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 

 

8.13 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO         
 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
9.1.2. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do 
Acórdão nº. 1.793/2011-Plenário, como condição habilitatória será realizada a Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 
9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 



12 
 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

9.1.3.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas. 
9.1.3.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.3.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

 
9.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
 
9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos (parágrafo único, art. 40 do Decreto 
nº.10.024/2019), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018. 
 

9.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 
9.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 
10.024, de 2019. 

 
9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 
 
9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais ou cópias não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
9.5.1. No caso descrito no subitem supramencionado, documentos exigidos acima deverão 
ser encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da convocação. Os documentos 
deverão ser entregues à Coordenadoria de Licitações, situada à Avenida da Paz, 2076, sala 
605, 6º andar, Centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440. 
 
9.6 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
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aqueles legalmente permitidos. 
 
9.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
9.7.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 
9.8. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão satisfazer os requisitos relativos 
a: 

9.8.1 cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei 

nº 9.854/99; 

9.8.2 habilitação jurídica; 

9.8.3 regularidade fiscal e trabalhista; 

9.8.4 qualificação econômico-financeira; 

9.8.5 qualificação técnica. 

9.9 O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante 

declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

modelo anexo a este instrumento. 

9.10 Os documentos relativos à Habilitação jurídica são: 

9.11 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.12 No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus representantes;  

9.13 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.14 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.15 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.16 Não poderá uma única pessoa representar mais de uma empresa concorrente, sob pena 

de inabilitação de ambas. 

9.17 Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:  
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9.17.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da 

Certidão Conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional e INSS. 

9.17.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa. 

9.17.3 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 

12.440/2011; 

9.17.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, mediante certidões emitidas pelas respectivas Secretarias de 

Finanças; 

9.17.5 Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

9.17.6 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.17.7 Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista, das microempresas e 

empresas de pequeno porte com direito ao favorecimento estabelecido na LC 123/2006, ser-

lhe-á concedido o prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

requerimento do interessado dentro do prazo estabelecido e a critério da administração, para 

a regularização da documentação, contados da decisão do pregoeiro que declarar a empresa 

vencedora do certame (art. 43, § 1°, da LC 123/2006). 

9.18 A qualificação econômico-financeira será comprovada através de: 

9.18.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.18.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 

deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 

9.18.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.18.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

9.18.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 

social. 
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9.18.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

9.18.3.1  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

9.18.2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou do 

domicílio da licitante, na forma da IN 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio 

– DNRC, de 1.º-08-97, art. 6º, junto com o original do Diário para cotejo pelo pregoeiro ou 

acompanhada obrigatoriamente da cópia dos Termos de Abertura e de Encerramento 

9.18.4.1 O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil 

Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio 

da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de 

Escrituração Digital - SPED). 
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9.18.4.2 Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis 

intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados pelo 

representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial. 

9.18.5 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 

levantado, conforme o caso. 

9.19 A habilitação técnica será comprovada na licitação da seguinte forma:  

9.19.1   A licitante deve fornecer atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços de suporte 

técnico especializado, para a solução de armazenamento de dados (Storage) marca IBM, em 

serviços com características técnicas semelhantes ao objeto que compõe o objeto deste 

Termo de Referência. 

9.19.2 O atestado deverá conter, obrigatoriamente: 

9.19.2.1 Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado. 

9.19.2.2 Endereço completo. 

9.19.2.3 Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e 

9.19.2.4 Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e 

telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro. 

9.19.3 O TRT19 reserva-se o direito de fazer diligências para confirmar o atendimento 

de todas as exigências especificadas na habilitação Técnica e na assinatura do contrato. 

9.19.4 No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

licitante.  

           9.19.4.1 Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas 

controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que 

seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 

8.666/1993). 

 
9.20 Para a comprovação do patrimônio líquido mínimo será admitido o somatório dos 
patrimônios líquidos das empresas consorciadas, atendidos os requisitos definidos 
anteriormente. 
 
9.21 A verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova, ressaltando que a inviabilidade da consulta eletrônica, 
por quaisquer motivos, não isenta a licitante de comprovar sua regularidade da 
documentação exigida, podendo inclusive inabilitá-la caso a mesma não a comprove até ao 
término do prazo definido em edital. 
 
9.22 Se a documentação de habilitação estiver incompleta, irregular ou contrariar dispositivo 
em edital, deverá o Pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo hipótese que ensejar 
a aplicação da LC 123/06, situação essa que seguirá o procedimento abaixo: 
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9.23 Nos termos dos arts. 42 e 43 da LC 123/06, as Microempresas e EPP’s deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
9.24 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome da licitante e com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
 
9.25 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
9.26 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
9.27 Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
9.28 Não poderá concorrer a matriz em nome da filial e vice-versa, salvo se as documentações 
de habilitação de ambas estiverem regulares e forem comprovadas. 
 
9.29  Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões constitui meio legal de prova. 
 
9.30 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou em 
cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência por membro da 
Secretaria de Licitações e Contratos. 
 
 9.31 Os documentos relativos à habilitação jurídica e regularidade fiscal poderão ser 
substituídos pela habilitação parcial no SICAF. 

 

10- DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS.     

10.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada como limite para abertura da sessão pública, 

fixada no ITEM 5.2 do presente EDITAL, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 

do pregão, na forma eletrônica. 

10.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 

forma e nos prazos previstos no art. 24, §1º e §2º do decreto nº. 10.024/2019. 

10.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

10.1.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

a(o) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública no ITEM 5.2 deste EDITAL, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no edital, de acordo com o art. 23 do Decreto nº. 10.024/2019. 

10.1.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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10.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

edital, implicará a plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

estabelecidas. 

10.4 Dos atos do(a) pregoeiro(a) neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no 

final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões. Os 

procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do 

licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais 

contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema 

eletrônico, nos formulários próprios, conforme Decreto 10.024/2019, art. 44. 

10.4.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

10.4.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.6 Após apreciação do recurso o(a) pregoeiro(a) submetê-lo-á, devidamente informado, à 

consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da 

adjudicação e homologação do procedimento. 

10.7. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria de 

Licitações e Contratos deste Regional. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
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11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sicaf, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12 -DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

12.3.  A homologação da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, nesta licitação, será 

feita pelo(a) Exmo(a). Senhor(a) Desembargador(a) Presidente deste Tribunal, após 

recebimento do processo concluído pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio. 

13 - DA GARANTIA 

13.1 De acordo com o SUBITEM 12.5 do Termo de Referência, ANEXO I deste EDITAL. 

14 -DA DESPESA. 

14.1 A presente contratação está comprometida no programa de trabalho 02.122.0033.4256.0027 

(Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Estado de Alagoas) – PTRes 168234 (Apreciação de 

Causas na Justiça do Trabalho) - Natureza de Despesa 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação - 

PJ). 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

15.1 A contratada deverá cumprir todos os requisitos deste EDITAL e seus anexos, em especial 

os contidos no ITEM 8 do Termo de Referência – ANEXO I. 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

16.1 O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região obriga-se, como contratante, a observar 

o contido no ITEM 9 do Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante deste EDITAL. 

17 -DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 A fiscalização da presente contratação se dará na forma definida no ITEM 10 do Termo 

de Referência – ANEXO I do presente EDITAL. 

18 - DO PAGAMENTO. 

18.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação de Nota Fiscal, 

observadas as condições estatuídas no SUBITEM 7.8 do Termo de Referência – ANEXO I do 

EDITAL.  

19 – DO REAJUSTE DE PREÇOS. 
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19.1. É admitido o reajuste dos preços observadas as regras contidas no SUBITEM 12.3 do 

Termo de Referência – ANEXO I do EDITAL. 

 

20– DO CONTRATO  

20.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

20.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.  

20.3. Antes da assinatura do Contrato, a contratante realizará consulta “online” ao SICAF, cujo 

resultado será anexado aos autos do processo.  

20.4. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos 

de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais.  

20.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato.  

20.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão superar o 

limite legal de 25%.  

20.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.  

20.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.  

20.9. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, e por seus auxiliares, ao qual competirá registrar em relatório todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.  

21 –DA VIGÊNCIA 

21.1 De acordo com o SUBITEM 12.1 do Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL. 

 

22 – DOS PRAZOS E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

22.1. Dos prazos 
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22.1.1 A CONTRATADA terá 7 dias úteis para iniciar a prestação dos serviços contratados, 
contados a partir do início da vigência do contrato.  

22.1.2 Os prazos para atendimento e resolução dos chamados técnicos devem obedecer 
aos prazos estabelecidos na especificação técnica dos serviços (Anexo I).  

22.1.3 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 
casos e condições especificados do art. 57§1º da Lei 8.666/93, devendo a 
solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os 
documentos necessários à comprovação das alegações, ser recebida 
contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os 
atrasos não precedidos da competente prorrogação.  

22.1.4 A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao gestor da contratação 
contemporaneamente ao fato impeditivo apontado, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela Contratada.  

22.1.5 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
contemporaneamente à ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação 
e indevidamente fundamentados, ficando a critério do Adjudicante/Contratante a 
aceitação das justificativas apresentadas. 

22.2 Dos locais de prestação dos serviços 

22.2.1 A solução IBM Storwize V500 funciona com redundância no TRT19, sendo que cada 
unidade está instalada nas seguintes localidades: 

22.2.2 Sala-cofre da CONTRATANTE, localizado no segundo andar do edifício à Rua Artur 
Jucá, 179, Centro, CEP: 57020-440, Maceió (AL). 

22.2.3 Sala segura da CONTRATANTE, localizado no primeiro andar do edifício sede à 
Avenida da Paz, 2076, Centro, CEP: 57020-440, Maceió (AL). 

  

23–DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 
10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União 
e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% 
sobre o valor total da contratação, a Contratada que: 

 

23.1.1. Apresentar documentação falsa; 

23.1.2. Causar atraso na execução do objeto; 

23.1.3. Falhar na execução do contrato; 

23.1.4. Fraudar na execução da contratação; 

23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

23.1.6. Declarar informação falsa; 

23.1.7. Cometer fraude fiscal. 

23.2. Ficará caracterizada fraude na contratação: 

23.2.1. elevar arbitrariamente os preços. 

23.2.2. alterar substância, qualidade ou quantidade dos serviços prestados. 

23.2.3. entregar um serviço por outro. 
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23.2.4. tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação. 

23.3. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando: 

23.3.1. constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE. 

23.3.2. atuação com interesses escusos. 

23.3.3. reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE. 

23.3.4. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos. 

23.3.5. praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da 
contratação. 

23.3.6. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da 
contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

23.4. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA ficará 
sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de 
caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente 
comprovadas e acatadas pela Administração: 

23.4.1. advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não 
resulte prejuízo para a Administração; 

23.4.2. multas, conforme graus e condutas dispostos nas TABELAS 02 e 03 abaixo e demais 
especificações a seguir, limitadas a 10%(dez por cento) do valor total da contratação: 

TABELA 02 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 1% do valor total da contratação 

2 2% do valor total da contratação 

3 4% do valor total da contratação 

4 6% do valor total da contratação 
5 8% do valor total) da contratação 
6 10% do valor total da contratação 

 

TABELA 03 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo 
da possibilidade de rescisão da 
contratação 

2 
Destruir ou danificar bens materiais 
ou documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes 

3 por culpa 
e 5 por dolo 

Por ocorrência 
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3 

Transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação, salvo 
mediante prévia e expressa 
autorização deste Tribunal 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo 
da possibilidade de rescisão da 
contratação 

4 
Transferir sua responsabilidade para 
outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos etc. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo 
da possibilidade de rescisão da 
contratação 

5 

Suspender ou interromper, total ou 
parcialmente, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais 

4 

Por dia, observado o limite 
máximo de incidência, sem 
prejuízo da possibilidade de 
rescisão da contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

6 
Manter a garantia dos serviços prevista 
neste termo 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

8 
Deixar de cumprir o prazo previsto, 
durante a garantia, para refazer os 
serviços que apresentarem defeitos. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

9 
Manter a documentação de habilitação 
atualizada 

1 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

10 

Apresentar a correspondente nota 
fiscal/fatura ou congênere em até 10 
dias após o recebimento definitivo do 
serviço e/ou até o 10º dia do mês 
subsequente ao da prestação do 
serviço, conforme o caso 

1 Por ocorrência 

11 
Apresentar as declarações previstas 
neste documento. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

13 
Cumprir qualquer obrigação não 
prevista nesta TABELA ou reincidir em 
atos penalizados com advertência 

2 Por item ou por ocorrência 

 

23.4.2.1. A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado 
por culpa da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
não cumulativa com as multas presentes na TABELA 03. Tal multa não exime a 
CONTRATADA pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis. 

23.4.2.2. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada 
diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

23.4.2.3. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais 
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 
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(dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa 
da União. 

23.4.2.4. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das 
demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de 
inidoneidade, bem como a rescisão da contratação. 

23.4.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a 
execução da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo: 

 

Nº SITUAÇÃO PRAZO 

1 
Atraso no cumprimento das obrigações assumidas 
contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para 
o CONTRATANTE 

Por até 01 (um) ano 

2 
Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado, 
que tenha acarretado prejuízos para o CONTRATANTE 

Por até 01 (um) ano 

3 
Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada 

Por até 01 (um) ano 

4 Deixar de executar os serviços contratados  Por até 02 (dois) anos 
5 Deixar de prestar garantia dos serviços Por até 01 (um) ano 

 

23.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas 
nos subitens acima. 

23.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá 
ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma 
da lei. 

23.6. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 
comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 
formuladas até a data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação. 

23.7. Além dos casos já previstos no subitem acima, a rescisão da contratação também se 
dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 

24 - GENERALIDADES. 

24.1. O CNPJ do TRT – 19ª Região 35.734.318/0001-80. 

24.2. A licitação objeto deste edital poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba 

indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

24.3. Ao contratado poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos 

limites estabelecidos na Lei 8.666/93. 

 

25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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25.1. A participação nesta licitação implica a plena aceitação dos termos e condições deste 

Edital e seus ANEXOS, bem como das normas administrativas vigentes. 

25.1.1 Os licitantes ao participarem do processo licitatório automaticamente autorizam o uso 
e o tratamento de seus dados pessoais, nos termos do art. 7º, II da 13.709/2018. 
 

25.2. O TRT se reserva o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo 

em vista razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado, nos termos do art. 50 do Decreto nº. 10.024/2019. 

25.3. O licitante fica obrigado a manter, durante a vigência do contrato as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

25.4. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos 

no horário de 08h às 14h45, de segunda a sexta-feira, na Coordenadoria de Licitações, situada 

na Avenida da Paz, nº. 2076, sala 605, nesta capital ou através dos telefones (082) 2121-8223, 

(082) 2121-8182, (082) 2121-8181, ou através do e-mail: cpl@trt19.jus.br. 

25.5. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), de acordo com o que 

reza a Lei 10.520/2002, o Decreto 10.024/2019 e, subsidiariamente, as Leis 8.666/93, 

9.784/99 e suas alterações. 

25.6. É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária em Alagoas para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da presente licitação; 

25.7. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no site oficial deste 

Regional: www.trt19.jus.br. 

25.8 Integram este Edital:  

 

25.8.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

25.8.2. ANEXO II - Especificações Técnicas dos Serviços; 

25.8.3. ANEXO III- Modelo de Atestado de Visita Técnica e Vistoria; 

25.8.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal; 

25.8.4. ANEXO V – Modelo de Declaração De Inexistência De Nepotismo Na Forma Da 

Resolução CNJ Nº. 07/2005, Alterada Pela Resolução Nº. 229/2016; 

25.8.5. ANEXO VI- Modelo de Proposta; 

25.8.6. ANEXO VII – Planilha de Dados para Realização de Pagamentos e Outros Atos 

Necessários;  

25.8.7. ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 
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Maceió, 22 de novembro de 2022. 

 

 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 
Secretária de Licitações e Contratos 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de serviços de suporte técnico especializado, para 
a solução de armazenamento de dados (Storage) marca IBM, modelo Storwize V5000. 

1.2. Item que compõem o objeto desta licitação: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 
Serviço de telessuporte e manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o 
fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para solução de 
Storage IBM, modelo V5000, pelo período de 12 meses. 

1 

 

2. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS 

2.1. O TRT da 19ª Região utiliza atualmente em seu Datacenter duas soluções de 
armazenamento de dados (STORAGE) distintos. A principal (Huawei OceanStor Dorado), adquirida 
em 2019 e ainda em garantia, é composta por dois módulos principais redundantes distribuídos na 
sala-cofre e na sala-segura, provendo altas disponibilidade e resiliência para os dados dos sistemas 
em produção. 

1.1. Já a segunda (IBM Storwize V5000), adquirida em 2015, é utilizada como módulo de 
armazenamento secundário, para as cópias de segurança (backup). Sua função é dar maior 
flexibilidade e velocidade na guarda e recuperação de dados críticos, tanto para a cópia primária 
dos dados da produção para o armazenamento de backup quanto durante a execução da 
transferência de dados para a solução específica de armazenamento permanente de cópias de 
segurança, baseada em fitas do tipo LTO (robô de backup). 

1.2. A manutenção do storage IBM Storwize V5000 em operação garante um grande ganho de 
desempenho e volume de armazenamento disponível para as os procedimentos rotineiros da 
infraestrutura de TIC, viabilizando procedimentos de guarda e recuperação mais ágeis e em tempo 
reduzido, além de representar uma camada adicional de segurança para se evitar a perda de dados 
críticos, maximizando a disponibilidade e minimizando o tempo de recuperação em caso de desastre 
envolvendo a infraestrutura de armazenamento do sistema PJe e demais sistemas informatizados 
do TRT. 

1.3. Manter essa solução em funcionamento permite, ainda, maximizar o seu valor efetivo, visto 
que ainda apresenta características técnicas compatíveis com a demanda atual da infraestrutura 
de TIC para a função pretendida, postergando-se assim a necessidade de aquisição de uma outra 
solução para a mesma finalidade, o que certamente resultaria em um custo de investimento muito 
superior em relação ao custo de manutenção do equipamento atual. 

1.4. Logo, de forma a garantir o adequado funcionamento de todos os seus componentes de 
hardware e software, propõe-se a contratação de serviços de suporte e manutenção específicos 
para o IBM Storwize V5000.  

2.2. Benefícios a serem alcançados 
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2.2.1. Manter o Nível de Serviço de atendimento das demandas relacionadas a problemas técnicos 
e atualização dos softwares que integram a solução de armazenamento de dados do TRT. 

2.2.2. Garantir o pleno funcionamento da solução de armazenamento de dados. 

2.2.3. Garantir a substituição dos equipamentos e peças que, porventura, venham a sofrer alguma 
avaria. 

2.2.4. Garantir a continuidade das atividades de guarda e recuperação de cópias de segurança. 

2.2.5. Contribuir para a gestão da continuidade dos negócios. 

 

2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico 

2.3.1. Planejamento Estratégico Institucional do TRT19: Perspectiva Aprendizado e 
Crescimento; Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados; Indicador: Índice 
de processos judiciais eletrônicos; Impacto: Positivo, uma vez que viabiliza a melhor funcionamento 
de todos os serviços informatizados disponibilizados pelo Tribunal.  

2.3.2. Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder 
Judiciário (ENTIC-JUD) 2021-2026, conforme Objetivo Estratégico 8: Promover serviços de 
infraestrutura e Soluções Corporativas; 

2.3.3. Plano Diretor de TIC 2021-2022 do TRT19: AO46 - Contratação de serviço de suporte 
para o storage IBM. 

2.3.4. Plano Anual de Contratações 2022: : item 9330 – SUPORTE PARA O STORAGE (IBM) - 
CONTRATO NOVO.   

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. O detalhamento dos requisitos de cada um dos serviços previstos nesta contratação está 
definido no Anexo I-A – Especificações Técnicas dos Serviços deste Termo de Referência. 
 

4. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

4.1. Natureza do Objeto:  

4.1.1. O objeto a ser contratado é de natureza comum, classificados como bens e serviços de 
informática, e não será admitida a subcontratação. 

4.1.2. O serviço a ser contratado possui características padronizadas e usuais comumente 
encontradas no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.  

4.1.3. O serviço de suporte técnico e manutenção a ser contratado é considerado de natureza 
continuada, pois sua interrupção pode comprometer serviços informatizados importantes que 
depende do acesso aos dados armazenados na solução de armazenamento.  

4.2. A ação será realizada por Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO global, devendo ser 
informado o valor global da proposta para execução contratual  

4.3. Não será conferido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por representar prejuízo ao conjunto dos serviços a serem 
contratados, conforme Lei Complementar nº 123. 

4.4.  As partes (itens de configuração) que compõem a solução de Storage IBM modelo 
V5000 do TRT19 estão elencadas abaixo: 
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Serviço ITEM 
DESCRIÇÃO / ITEM DE 

CONFIGURAÇÃO 
QTD. 

Serviço de telessuporte e manutenção 
preventiva e corretiva de hardware, incluindo o 
fornecimento de peças, componentes e 
acessórios de reposição para solução de 
Storage IBM, modelo V5000, pelo período de 12 
meses. 

1 Controladora 2078-24C 4 

2 Expansão 2078-24E 2 

3 Expansão 2078-12E 4 

4 Disco SSD-800 20 

5 Disco SAS-600 118 

6 DISCO NL-SAS-4000 28 

 

4.5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.5.1. As propostas deverão ser realizadas utilizando o modelo da tabela de valores definida 
abaixo: 

 

GRUPO ÚNICO 

Item Descrição 

 
 

QTD. 

 
Pagamento / 

Ciclo 

VALOR 
MENSAL 
MÉDIO 

PROJETADO 

VALOR 
TOTAL  

(12 meses) 

1 

Serviço de telessuporte e manutenção 
preventiva e corretiva de hardware, 
incluindo o fornecimento de peças, 
componentes e acessórios de 
reposição para solução de Storage 
IBM, modelo V5000, pelo período de 
12 meses. 

1 Mensal A TA = A * 12 

Valor Global TA 

 

4.5.2. O prazo de validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias.  

4.5.3. No julgamento das propostas considerar-se-ão vencedoras as que, obedecidas as condições, 
especificações e procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência e seus Anexos, 
apresentarem o MENOR PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO QUE O VALOR GLOBAL PROPOSTO 
DEVERÁ INCLUIR todos os custos diretos e indiretos pertinentes. 

4.5.4. Para os efeitos administrativos necessários: lavratura de contrato, emissão de notas de 
empenho e pagamentos, as arrematantes deverão informar em sua proposta comercial os 
seguintes dados: 

4.5.4.1. Nome; 

4.5.4.2. CNPJ; 

4.5.4.3. Endereço com CEP; 

4.5.4.4. Nome do Representante; 
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4.5.4.5. CPF do Representante; 

4.5.4.6. Função do Representante; 

4.5.4.7. Telefone Comercial; 

4.5.4.8. E-mail; 

4.5.4.9. Sítio eletrônico da empresa; 

4.5.4.10. Conta bancária; 

4.5.4.11. Regime Tributário. 

 

4.6. Vistoria e Visitas Técnicas 

4.6.1. A Licitante poderá realizar visita técnica, previamente ao pregão, para inspecionar os 
equipamentos que compõem a solução de storage objeto deste Termo de Referência nas 
dependências onde estiverem instalados. 

4.6.2. A visita técnica previamente ao pregão deverá ocorrer de segunda à sexta-feira, durante o 
horário de funcionamento do órgão, até o último dia útil anterior à data de realização do pregão 
eletrônico, sendo recomendada, neste caso, a juntada do Termo de Vistoria (Anexo III) aos autos 
do processo. 

4.6.3. A visita técnica previamente ao pregão deverá ser agendada pela LICITANTE, com no 
mínimo 48h de antecedência, junto à área de TIC . 

4.6.4. Após a celebração do contrato a CONTRATADA poderá, facultativamente, realizar visita 
técnica, para inspecionar os equipamentos que compõem a solução de storage objeto deste Termo 
de Referência nas dependências do TRT. 

4.6.5. A visita pós contratação deverá ocorrer de segunda à sexta-feira, durante o horário de 
funcionamento do órgão, sendo recomendada, neste caso, a juntada do Termo de Vistoria aos autos 
do processo. 

4.6.6. A visita técnica pós contratação deverá ser agendada pela CONTRATADA, com no mínimo 
24h de antecedência, junto à área de TIC do TRT. 

4.6.7. A CONTRATADA poderá, facultativamente, inventariar toda a solução de storage objeto da 
contratação, coletando, presencialmente ou via conexão remota, nas dependências do órgão 
CONTRATANTE, a numeração de séries, modelo e demais informações técnicas dos dispositivos que 
compõem a solução, que julgar necessárias para melhor gerir a execução do contrato. 

4.6.8. A CONTRATADA que optar por não exercer a faculdade de vistoriar os equipamentos, 
assume a responsabilidade por eventuais prejuízos na execução contratual, decorrentes de sua 
omissão na verificação prévia do equipamento. 

 

4.7. DO AMPARO LEGAL - Esta contratação tem por base os seguintes normativos: 

4.7.1. Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

4.7.2. Lei nº. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor; e Lei nº. 9.784/1999, que 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ambas 
subsidiariamente; 

4.7.3. Lei nº. 8.248, de 23/10/1991 e alterações posteriores, que trata da capacitação e 
competitividade do setor de informática e automação; 

4.7.4. Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 
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4.7.5. Lei 10.520 de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

4.7.6. Decreto nº. 10.024, de 20/09/2019, de 20/09/2019, que regulamenta o pregão, na forma 
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

4.7.7. Resolução nº 182, de 17/10/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre as 
contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao 
controle administrativo e financeiro do CNJ; 

4.7.8. Resolução nº. 103 do CSJT - Guia de Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas 
Contratações da Justiça do Trabalho; 

4.7.9.  Instrução Normativa nº. 73/2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para 
a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no 
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

4.7.10.  Instrução Normativa nº. 03/2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal; 

4.7.11.  Instrução Normativa nº. 05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento 
de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional; 

4.7.12. Ato GP/TRT 19ª nº. 130/2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a 
realização de pesquisa de mercado para aquisição de bens e contratação de serviços, bem como 
para prorrogação e repactuação de contratos de serviços continuados; 

4.7.13. Ato GP TRT 19ª nº. 71/2017, que estabelece procedimentos internos para a tramitação 
dos processos licitatórios no âmbito Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e sobre a sua 
fiscalização; 

4.7.14.  Ato TRT 19ª nº. 6/2016, que regulamenta as contratações de Solução de Tecnologia da 
Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; 

4.7.15.  Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019 - versão compilada, que que 
dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia 
da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 

 

4.8. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

4.8.1. O valor da proposta não poderá ser superior ao consignado na estimativa de preços 
constante neste Termo de Referência. 

4.8.2. Os preços unitários deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais, 
arredondando-se a segunda casa para mais, se a terceira for maior ou igual a cinco, ou mantendo-
a, se a terceira for menor que cinco; 

4.8.3. Serão inadmissíveis os preços:  

4.8.3.1. a) baseados nas ofertas dos demais concorrentes; 

4.8.3.2. b) unitário ou total de valores simbólicos, irrisórios ou zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e os salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou a totalidade da remuneração; 

4.8.3.3. c) manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação comprobatória de que os custos dos 
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insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto do contrato. 

4.8.3.4. O ônus da prova da exequibilidade do preço incumbe ao autor da proposta, no prazo de 
05 (cinco) dias contados da intimação. 

 

4.9. Estimativa de preço 

4.9.1. Os valores estimados dos serviços que compõem a solução estão descritos a seguir e foram 
obtidos através da média aritmética de valores de contratos vigentes e propostas em pregões 
similares da Administração Pública Federal, conforme ANEXO II  - Planilha de pesquisa de 
preços deste documento: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

VALOR 

MENSAL 

UNITÁRIO 

VALOR 

ANUAL 

TOTAL 

1 

Serviço de telesuporte e manutenção preventiva 
e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento 
de peças, componentes e acessórios de 
reposição para solução de Storage IBM, modelo 
V5000, pelo período de 12 meses. 

12  R$  4.640,42   R$ 55.685,00  

VALOR TOTAL  R$                         55.685,00  

 

5. PRAZOS E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5.1.  Dos prazos 

5.1.1.  A CONTRATADA terá 7 dias úteis para iniciar a prestação dos serviços contratados, contados 
a partir do início da vigência do contrato.  

5.1.2. Os prazos para atendimento e resolução dos chamados técnicos devem obedecer aos prazos 
estabelecidos na especificação técnica dos serviços (Anexo I).  

5.1.3. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados do art. 57§1º da Lei 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por 
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, 
ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os 
atrasos não precedidos da competente prorrogação.  

5.1.4. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao gestor da contratação 
contemporaneamente ao fato impeditivo apontado, anexando-se documento comprobatório do 
alegado pela Contratada.  

5.1.5. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados contemporaneamente à 
ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação e indevidamente fundamentados, 
ficando a critério do Adjudicante/Contratante a aceitação das justificativas apresentadas. 

5.2. Dos locais de prestação dos serviços 
5.2.1. A solução IBM Storwize V500 funciona com redundância no TRT19, sendo que cada unidade 
está instalada nas seguintes localidades: 

5.2.1.1. Sala-cofre da CONTRATANTE, localizado no segundo andar do edifício à Rua Artur Jucá, 
179, Centro, CEP: 57020-440, Maceió (AL). 

5.2.1.2. Sala segura da CONTRATANTE, localizado no primeiro andar do edifício sede à Avenida 
da Paz, 2076, Centro, CEP: 57020-440, Maceió (AL). 

 

6. DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS 
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6.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos 
a: 

6.1.1.  cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na 
Lei nº 9.854/99; 

6.1.2. habilitação jurídica; 

6.1.3. regularidade fiscal e trabalhista; 

6.1.4. qualificação econômico-financeira; 

6.1.5. qualificação técnica. 

6.2. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante 
declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo anexo a 
este instrumento. 

6.3. Os documentos relativos à Habilitação jurídica são: 

6.3.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
6.3.2. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus representantes;  
6.3.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
6.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
6.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
6.3.6. Não poderá uma única pessoa representar mais de uma empresa concorrente, sob pena de 
inabilitação de ambas. 

6.4. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:  

6.4.1.  Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS. 

6.4.2. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa. 

6.4.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011; 

6.4.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, mediante certidões emitidas pelas respectivas Secretarias de Finanças; 

6.4.5. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

6.4.6. Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista, das microempresas e empresas de 
pequeno porte com direito ao favorecimento estabelecido na LC 123/2006, ser-lhe-á concedido o 
prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a requerimento do 
interessado dentro do prazo estabelecido e a critério da administração, para a regularização da 
documentação, contados da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame 
(art. 43, § 1°, da LC 123/2006). 
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6.5. A qualificação econômico-financeira será comprovada através de: 

6.5.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante; 

6.5.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 

6.5.1.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.5.1.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

6.5.1.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

6.5.2. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 
pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

6.5.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

6.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

e) Publicados em Diário Oficial ou;  

f) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

g) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 

h) Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da 
licitante, na forma da IN 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, de 1.º-
08-97, art. 6º, junto com o original do Diário para cotejo pelo pregoeiro ou acompanhada 
obrigatoriamente da cópia dos Termos de Abertura e de Encerramento 

6.5.4.1 O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital 
– ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da 
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apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 
- SPED). 

6.5.4.2 Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis 
intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados pelo 
representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial. 

6.5.5 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso. 

6.6. A habilitação técnica será comprovada na licitação da seguinte forma:  

6.6.1.   A licitante deve fornecer atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços de suporte técnico especializado, 
para a solução de armazenamento de dados (Storage) marca IBM, em serviços com características 
técnicas semelhantes ao objeto que compõe o objeto desta Termo de Referência. 

6.6.2. O atestado deverá conter, obrigatoriamente: 

6.6.2.1. Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado. 

6.6.2.2. Endereço completo. 

6.6.2.3. Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e 

6.6.2.4. Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone 
para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro. 

6.6.3. O TRT19 reserva-se o direito de fazer diligências para confirmar o atendimento de todas as 
exigências especificadas na habilitação Técnica e na assinatura do contrato. 

6.6.4. No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles 
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão 
considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que 
tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da 
empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993). 

6.7. Como critérios para assinatura e manutenção do contrato, a contratada deverá 
comprovar, durante toda a vigência contratual: 

6.7.1. Possuir em seu quadro de pessoal, durante toda a vigência do contrato, ao menos um 
profissional com certificado de capacitação técnica na solução de storage da marca IBM fornecido 
pelo fabricante ou por empresa parceira que seja representante oficial do fabricante, dentre os 
quais serão aceitos os cursos abaixo elencados, ou outros que vierem a substituí-los:  

6.7.1.1. Introduction to Storage (SS01G); ou  

6.7.1.2. Storage Area Networking Fundamentals (SN71G) or (SN71SG).  

6.7.2. A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de pessoal, durante toda a vigência do 
contrato, ao menos um profissional com certificação C9020-668 - IBM Storage Technical V1 
(https://www-03.ibm.com/certify/exam.html?id=C9020-668) e certificado de conclusão do curso 
“SSE1G - IBM Storwize V7000 Implementation Workshop” (https://www-
03.ibm.com/services/learning/ites.wss/zzen? 
pageType=course_description&cc=&courseCode=SSE1G), ou outros que vierem a substituí-los.  

6.7.3. Durante o curso do processo licitatório, a Administração poderá realizar diligência na 
empresa que ofertou a melhor proposta, para verificar suas instalações físicas e equipamentos, a 
fim de comprovar as condições declaradas pela licitante, conforme previsto no art. 43§ 3º da Lei 
8.666/93 e Acórdão TCU 10.049/17 da 1ª Câmara.  
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6.7.4. A CONTRATADA encaminhará a CONTRATANTE, antes da data de início dos serviços, relação 
nominal dos técnicos disponíveis para execução dos serviços, e suas respectivas qualificações 
técnicas pertinentes.  

6.7.5. Sempre que houver alteração da relação de técnicos, a CONTRATADA deverá remeter a 
CONTRATANTE, tempestivamente, lista atualizada, acompanhada dos respectivos certificados que 
comprovem as qualificações técnicas exigidas.  

6.7.6. A CONTRATANTE analisará a documentação recebida, à luz das especificações, podendo 
solicitar a substituição dos profissionais que não possuam as qualificações mínimas exigidas para 
o perfil.  

6.7.7. Apenas os técnicos formalmente indicados pela CONTRATADA podem ser alocados para 
execução dos serviços, exceto em situações excepcionais mediante anuência prévia da 
CONTRATANTE. 

6.7.8. As ME e as EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de habilitação, 
inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

6.8. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal da ME ou da EPP declarada vencedora, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para a 
regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério 
da Administração, mediante requerimento justificado da empresa. 

6.8.1. A não comprovação da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

6.9. Os documentos exigidos para a habilitação neste certame poderão ser apresentados em 
original; por meio de cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração; 
publicação em órgão da imprensa oficial; ou cotejados com os originais para os mesmos fins acima 
mencionados. 

6.10. Os documentos obtidos através de sítios terão sua autenticidade verificada, via internet, e 
certificada pelo Pregoeiro ou extraído o respectivo comprovante, nos casos em que o órgão 
responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.  

6.11. Os sítios oficiais poderão ser consultados para efeito de comprovação da regularidade fiscal 
de documento que se apresente com prazo de validade vencido no SICAF. 

6.12. O licitante fica obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação (exigida apenas em caso positivo). 

 

7. RECEBIMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

7.1. Será emitida nota de empenho em favor da CONTRATADA, após a homologação da licitação, 
caso se efetive a contratação. 

7.2. O pagamento será mensal, efetuado até o quinto dia útil, nos casos em que o valor 
contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 
8666/93 e até o décimo dia útil acima deste limite, contado da apresentação da nota fiscal/fatura 
atestada pelo gestor do contrato somente se os serviços aos quais se referem tiverem sido 
efetivamente prestados, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da 
CONTRATADA. 

7.3. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária correspondente ao seu 
CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal. 
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7.4. O recebimento do serviço dar-se-á em duas etapas, quais sejam recebimento provisório e 
recebimento definitivo. 
 
7.5.  Quanto ao recebimento provisório:  

7.5.1. Ocorrerá mediante apresentação pela CONTRATADA, ao Fiscal Administrativo do 
Contrato, da Nota Fiscal/Fatura de prestação dos serviços já contemplando o valor total após o 
desconto de eventuais glosas referentes ao não atendimento dos níveis de serviço acordados, 
acompanhado do relatório de desempenho dos serviços prestados, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente ao da prestação do serviço. 

7.6.  Quanto ao recebimento definitivo:  

7.6.1. Ocorrerá no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de toda a 
documentação exigida no processo de pagamento descrito no Termo de Referência e demais 
documentos do contrato. 

7.6.2. Eventuais inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo 
máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da ciência da CONTRATADA, para serem 
formalmente esclarecidas. 

7.6.3. Caso a CONTRATADA apresente os documentos/comprovantes parcialmente ou com 
inconsistências, será notificada pelo fiscal, interrompendo-se o prazo para recebimento definitivo. 
O novo prazo começará a ser contado a partir da entrega da documentação complementar. 

7.6.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelos serviços 
prestados nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei.  

7.7.  Quanto aos procedimentos em caso de recusa dos serviços:  

7.7.1. Os serviços executados em desatendimento aos níveis mínimos de serviço sofrerão as glosas 
descritas no Termo de Referência e demais documentos do contrato, conforme as regras 
especificadas.  

7.7.2. Pelo não cumprimento dos prazos de atendimento e de resolução dos chamados técnicos a 
que se refere o 10.8 do Termo de Referência, deverá, sem prejuízo das sanções mencionadas 
no mesmo documento, ser concedido desconto no valor de um determinado percentual progressivo 
sobre o valor mensal do contrato, a cada hora excedida, sendo o índice percentual calculado, em 
razão da quantidade de horas e do nível de severidade do chamado que tenha dado causa ao 
desconto, conforme estabelecido a seguir: 

 

 

 

 

Sendo: 

Onde: 

In = Índice percentual de desconto, sobre o 
valor mensal do contrato, na hora n; 

I1 = Índice percentual de desconto, sobre o 
valor mensal do contrato, na primeira hora 
(hora inicial); 

FC = Fator de crescimento do índice percentual 
de desconto; e 

h = a quantidade de horas excedentes. 

  

 

7.7.3. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para eventual atraso, que poderá ser aceita 
pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 

I1 0,1 % 0,15 % 0,25 % 

FC 1 % 3 % 5 % 
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7.7.4. As justificativas de atraso deverão ser comunicadas ao gestor do contrato por meio do 
endereço de correio eletrônico previamente informado pela CONTRATANTE. 

7.7.5. Se o atraso injustificado for superior a 7 consecutivos, a CONTRATANTE poderá entender 
pela inexecução do contrato, estando a CONTRATADA sujeita às sanções e penalidades legais 
decorrentes da rescisão unilateral. 

 

7.8.  Quanto ao pagamento:  

7.8.1. O pagamento será efetuado mensalmente para o item 1 à CONTRATADA, conforme nota de 
empenho, mediante atesto da nota fiscal correspondente, quando mantidas as mesmas condições 
iniciais de habilitação, mediante entrega dos seguintes documentos: 

7.8.1.1. Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa de Débito relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa;  

7.8.1.2. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal;  

7.8.1.3. Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante apresentação 
da Certidão Negativa de Débito (CND), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;  

7.8.1.4. Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa;  

7.8.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

7.8.2. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços, nota fiscal/fatura de serviços, emitida com o valor total após o desconto 
de eventuais glosas referentes ao não atingimento dos níveis de serviços previstos em termo de 
referência e seus anexos, o Relatório de Posicionamento Mensal dos Serviços, junto aos demais 
documentos descritos no item anterior, entregando-a à Secretaria de Administração do TRT.  

7.8.2.1. No caso de as documentações serem entregues à CONTRATANTE em data posterior à 
indicada, poderá ser imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios 
decorrentes.  

7.8.2.2. Todos os documentos exigidos deverão ser encaminhados mensalmente via e-mail pela 
CONTRATADA, devidamente identificados, para fins de promover celeridade ao pagamento.  

7.8.2.3. O encaminhamento de notas fiscais e/ou faturas também será feito através do SIGEO-JT 
(Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho). 

7.8.2.4. Para tanto, a CONTRATADA deverá realizar o cadastramento no SIGEO-JT no sítio 

https://sigeo.jt.jus.br/ajuda/kb/primeiro-acesso/. Após o cadastramento e análise dos dados, a 
CONTRATADA será autorizada a encaminhar as notas fiscais através do SIGEO-JT. As notas fiscais 
e/ou faturas poderão também ser encaminhadas via e-mail para faturamento@trt19.jus.br, o que 
facilitará a celeridade no pagamento, pois se trata do sistema onde as notas fiscais e/ou faturas 
receberão os atestes e seu devido pagamento, efetivamente. 

7.8.3. Os serviços serão medidos e pagos conforme efetivamente prestados, seguindo os critérios 
e indicadores previstos no Termo de Referência e no Contrato.  

7.8.4. O atesto da nota fiscal/fatura correspondente à prestação dos serviços caberá aos fiscais e 
ao gestor do contrato, nomeado pela CONTRATANTE.  

7.8.5. Para o faturamento do serviço prestado, a CONTRATANTE pagará o valor mensal devido à 
CONTRATADA pela prestação dos serviços objeto deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento definitivo, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da 
CONTRATADA.  
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7.8.6. O valor correspondente a eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA 
poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo Tribunal ou da garantia contratual.  

7.8.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e a documentação comprobatória, discriminada neste documento, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.  

7.8.8. Para todos os fins, considera-se data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária.  

7.8.9. O processamento da ordem bancária com observância dos dados fornecidos constitui prova 
de quitação da obrigação para todos os efeitos legais, cabendo exclusivamente à CONTRATADA a 
responsabilidade pelas consequências decorrentes da apresentação inexata dos dados fornecidos.  

7.8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 

           365 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros 
simples. 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Compete à empresa contratada, ao tomar conhecimento de qualquer incidente ou suspeitar 
da possibilidade de ocorrência de um incidente de segurança da informação e comunicações 
notificar o fato imediatamente ao TRT19 para as providências cabíveis; 

8.2. Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições 
estabelecidas. 

8.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 
65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

8.4. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos e outros. 

8.5. Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependências do Tribunal 
devidamente identificados com crachás. 

8.6. Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios não relacionadas ao trabalho. 

8.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços. 

8.8. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, 
assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses. 

8.9. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos 
serviços oriundos da contratação. 
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8.10. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, 
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

8.11. Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos 
serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses. 

8.12. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 
a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora 
nº 6 do MTE. 

8.13. Observar a Política de Segurança da Informação e Comunicação do TRT da 19ª Região, 
que está disponível no sítio eletrônico do Tribunal na internet. 

8.14. A empresa contratada deverá respeitar as diretrizes constantes da Política de Segurança 
da Informação e Comunicações do TRT19, obrigando-se a manter sigilo a respeito de quaisquer 
informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, 
dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade do TRT19 aos quais tiver acesso em 
decorrência do objeto da presente contratação, ficando terminantemente proibida de fazer uso ou 
revelação destes sob qualquer justificativa. 

8.15. Manter durante a contratação a documentação fiscal e trabalhista devidamente 
atualizadas. 

8.16. Considerar que a ação de fiscalização da Administração do TRT da 19ª Região não exonera 
a empresa CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

8.17. Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos 
convencionados com segurança e qualidade. 

8.18. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências 
desta Corte. 

8.19. Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual 
deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o 
recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO TRT 

9.1. Caberá ao TRT: 

9.1.1. Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às 
dependências do Contratante para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. 

9.1.2. Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações adequadas para 
que a Contratada possa acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a disponibilização 
de todas as demais infraestruturas necessárias à prestação do serviço descrito na presente 
especificação. 

9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes à prestação do serviço que venham 
a ser solicitados pela Contratada. 

9.1.4. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho. 

9.1.5. Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, comunicando-as 
imediatamente à Contratada. 

9.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à 
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 
aceitos pela Administração, não devem ser interrompidos. 
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9.1.7. Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto ao 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas 
e à proposta de aplicação de sanções. 

9.1.8. Efetuar o aceite, considerando o valor resultante da execução dos serviços, consoante as 
condições estabelecidas no Contrato, Edital de Licitação e no presente Termo de Referência. 

9.1.9. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA.  

9.1.10. Designar servidores competentes para atuarem como Gestor do Contrato e Fiscais do 
Contrato, conforme descrito no item 10 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO deste 
documento.  

9.1.10.1. A gestão, acompanhamento e fiscalização serão exercidos no interesse exclusivo da 
Administração e não excluem em hipótese alguma as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros.  

9.1.11. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante entrega das Notas Fiscais/Faturas, após 
atesto das mesmas pelo respectivo Gestor do Contrato.  

9.1.12. Avaliar a qualidade e acompanhar a execução de serviços, identificando eventuais não 
conformidades. 

9.1.13. Encaminhar à Autoridade Competente eventuais pedidos de alterações contratuais. 

9.1.14. Informar, quando do término da vigência do contrato, à autoridade competente para 
liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA, quando houver. 

 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Ao Fiscal Administrativo do Contrato (CONTRATANTE), representado por servidor 
da CONTRATANTE da Secretaria de Administração, indicado pela autoridade competente 
dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos, compete, 
entre outras atribuições: 

10.1.1. verificar a aderência do objeto das Ordens de Serviço aos termos contratuais; 

10.1.1.1. se, durante a execução do serviço contratado, for identificada qualquer desconformidade 
com algum termo contratual, o fiscal administrativo deverá elaborar um documento indicando os 
termos contratuais aos quais o objeto não está aderente e enviá-lo ao Gestor do contrato; 

10.1.2. receber as faturas mensais da CONTRATADA, acompanhada de toda a documentação 
prevista neste Termo de Referência; 

10.1.3. efetuar o recebimento provisório e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas 
operacionais e administrativas necessárias à ciência da CONTRATADA para que proceda, 
incontinenti, a retificação ou substituição dos documentos e informações entregues em desacordo 
com esse Termo de Referência; 

10.1.4. assessorar o recebimento definitivo, certificando-se que todos os aspectos administrativos 
da contratação foram cumpridos; 

10.1.5. atestar a regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária da CONTRATADA; 

10.1.6. encaminhar ao fiscal técnico, após o atesto provisório, toda a documentação relativa ao 
faturamento mensal da CONTRATADA, a fim de que seja analisado o cumprimento dos aspectos 
técnicos da contratação. 
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10.2. Ao Fiscal Técnico do Contrato (CONTRATANTE), representado por servidor da 
CONTRATANTE da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato, compete, dentre outras 
atribuições: 

10.2.1. Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento do contrato, nos 
termos e condições previstas no Termo de Referência e demais documentos da contratação;  

10.2.2. Prestar à CONTRATADA as orientações e esclarecimentos necessários à execução do 
objeto, inclusive as de ordem técnica afetas ao seu cargo efetivo, cargo/função de confiança ou 
formação profissional;  

10.2.3. Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, 
sempre que essa medida se tornar necessária.  

10.2.4.  Anotar em registro próprio ou formulário equivalente e comunicar ao Gestor as eventuais 
intercorrências operacionais, as medidas adotadas para a respectiva solução, bem como as 
orientações, esclarecimentos e solicitações verbais efetuadas à CONTRATADA;  

10.2.5. Realizar a avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues, de acordo 
com os Critérios de Aceitação definidos. 

10.2.6. Assessorar o recebimento definitivo, certificando-se que o objeto fornecido atende a todos 
os requisitos físicos e técnicos e especificações de quantidade e de qualidade, preço e prazos, entre 
outras condições previstas no Termo de Referência e demais documentos da contratação;  

10.2.7. Validar, previamente ao faturamento mensal, o cumprimento dos níveis de serviço 
definidos e as glosas a serem aplicadas na fatura correspondente. 

10.2.8. Atestar a efetiva realização dos serviços quanto aos aspectos técnicos definidos 
neste Termo de Referência; 

10.2.9. Encaminhar ao fiscal requisitante, após o atesto provisório, toda a documentação relativa 
ao faturamento mensal da CONTRATADA, a fim de que seja analisada a efetividade dos serviços 
previstos na contratação. 

10.2.10. Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o 
recebimento da fatura e o registro do atesto no Portal do SIGEO – JT para fins de liquidação e 
pagamento. 

10.3. Ao Fiscal requisitante do Contrato (CONTRATANTE), representado por servidor da 
CONTRATANTE da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente 
dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia 
da Informação, compete, dentre outras atribuições: 

10.3.1. verificar se os quesitos de necessidade, economicidade e oportunidade da contratação 
continuam sendo satisfeitos. 

10.3.2. atestar a efetiva realização dos serviços quanto aos aspectos de negócio definidos neste 
Termo de Referência; 

10.3.3. encaminhar ao gestor do contrato, após o atesto provisório, toda a documentação relativa 
ao faturamento mensal da CONTRATADA, a fim de que seja analisada a efetividade dos serviços 
previstos na contratação. 

 

10.4. Ao Gestor do Contrato (CONTRATANTE), representado por servidor da 
CONTRATANTE com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao 
processo de gestão do contrato, indicado por autoridade competente do órgão, compete, 
dentre outras atribuições: 

10.4.1. Realizar reunião inicial com a participação dos Fiscais Técnico, Requisitante e 
Administrativo do Contrato, da CONTRATADA e dos demais intervenientes por ele identificados; 



43 
 

10.4.2. Supervisionar a execução dos serviços, anotando em livro próprio os acontecimentos 
considerados relevantes, bem como as providências tomadas pela CONTRATADA para sanar as 
falhas identificadas, ou ainda, a recusa da mesma em saná-las no prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE;  

10.4.3. Fiscalizar a boa execução dos serviços, comunicando à CONTRATADA sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades, e as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas. Aplicar, 
quando couberem, as penalidades previstas e/ou definir prazo para correção;  

10.4.4. Sustar a execução de qualquer serviço feito em desacordo com o contrato, a ser realizado 
conforme as normas técnicas, instruções e procedimentos definidos pela CONTRATANTE;  

10.4.5. Encaminhar à administração do TRT relato circunstanciado de todos os fatos e ocorrências 
que caracterizem atraso e descumprimento de obrigações assumidas e que sujeitem a 
CONTRATADA às sanções previstas neste documento, discriminando em memória de cálculo, se for 
o caso, os valores das multas aplicáveis;  

10.4.6. Na hipótese de descumprimento total ou parcial do contrato ou de disposição do Termo de 
Referência e demais documentos da contratação, adotar imediatamente as medidas operacionais e 
administrativas necessárias à notificação da CONTRATADA para o cumprimento incontinenti das 
obrigações inadimplidas;  

10.4.7. Analisar e manifestar-se circunstanciadamente sobre justificativas e documentos 
apresentados pela CONTRATADA por atraso ou descumprimento de obrigação assumida, 
submetendo sua análise e manifestação à consideração da autoridade administrativa competente;  

10.4.8. Avaliar e homologar o relatório gerencial mensal, até o 5º dia útil da sua entrega. O 
relatório gerencial deverá ser emitido até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços 
contratados para reunião de análise do mesmo;  

10.4.9. Efetuar o recebimento definitivo após a homologação e aceite do relatório gerencial 
mensal;  

10.4.10. Exigir a apresentação de todo e qualquer documento relativo aos serviços que julgarem 
cabíveis;  

10.4.11. Emitir as instruções que julgar necessárias ao melhor andamento dos serviços.  

10.4.12. Efetuar o “recebimento definitivo” e o atesto da nota fiscal, encaminhando-a 
imediatamente ao setor competente para pagamento; 

10.4.13. Em caso de rescisão ou término contratual, comunicar o fato à CONTRATADA, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, de modo que a empresa possa realizar as atividades de 
transição do contrato, para a CONTRATANTE (ou terceiro por ela designada); 

10.4.14. Analisar os desvios de qualidade através de relatórios realizados pelo Fiscal Técnico. Se 
constatado o desvio, elaborar, corrigir e encaminhar as demandas de correção à CONTRATADA. 

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas pelo gestor do contrato, em tempo oportuno, à unidade competente, para adoção das 
medidas que julgar convenientes; 

10.6. A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

 

10.7. Mecanismos Formais de Comunicação 

Função de 
comunicação 

Emissor Destinatário Forma de 
Comunicação 

Periodicidade 

Penalidades ou 
sanções por 
descumprimento de 
cláusulas 

Fiscal administrativo do 
contrato 
Gestor do Contrato 

Representantes 
da CONTRATADA 

Ofício por 
carta ou por 
e-mail 

De acordo com o 
surgimento do 
evento, de acordo 
com a avaliação 
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contratuais do CONTRATANTE 
Comunicação 
eventual e ordinária 

Fiscal administrativo do 
contrato 
Fiscal técnico do Contrato 
Gestor do Contrato 

Preposto da 
CONTRATADA 

e-mail Semanal. Diária se 
necessário. 

Solicitação de 
documentos 

Fiscal administrativo do 
contrato 
Fiscal técnico do Contrato 
Gestor do Contrato 

Preposto da 
CONTRATADA 

e-mail Mensal ou por 
demanda. 

 

10.8.  Metodologia de Avaliação da Qualidade e Níveis de Serviço 

10.8.1. O prazo de atendimento e resolução dos chamados técnicos são contados a partir da 
abertura do chamado pela CONTRATANTE, considerando somente o período contratual de 
atendimento, de acordo com o respectivo nível de severidade do chamado, conforme a tabela 
abaixo: 
 

Nível Prazo de solução Período contratual de atendimento 

1- Baixo Em até 48 horas Segunda a sexta, das 8h às 18h 

2- Alto Em até 24 horas Segunda a sexta, das 8h às 18h 

3- Crítico Em até 6 horas Segunda a domingo, das 0h às 23h59, inclusive 
feriados 

Tempo de solução e período contratual de atendimento 

 

10.8.2. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para eventual atraso, que poderá ser aceita 
pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

10.8.3. As justificativas de atraso deverão ser comunicadas ao gestor do contrato por meio do 
endereço de correio eletrônico previamente informado pela CONTRATANTE. 

10.8.4. Se o atraso injustificado for superior a 7 consecutivos, a CONTRARTANTE poderá entender 
pela inexecução do contrato, estando a CONTRATADA sujeita às sanções e penalidades legais 
decorrentes da rescisão unilateral. 

 

 

11. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

11.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, 
garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem 
prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor total da contratação, 
a Contratada que: 

11.1.1. Apresentar documentação falsa; 

11.1.2. Causar atraso na execução do objeto; 

11.1.3. Falhar na execução do contrato; 

11.1.4. Fraudar na execução da contratação; 

11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.6. Declarar informação falsa; 
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11.1.7. Cometer fraude fiscal. 

11.2. Ficará caracterizada fraude na contratação: 

11.2.1. elevar arbitrariamente os preços. 

11.2.2. alterar substância, qualidade ou quantidade dos serviços prestados. 

11.2.3. entregar um serviço por outro. 

11.2.4. tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação. 

11.3. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando: 

11.3.1. constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE. 

11.3.2. atuação com interesses escusos. 

11.3.3. reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE. 

11.3.4. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos. 

11.3.5. praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da 
contratação. 

11.3.6. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da 
contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

11.4. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA ficará sujeita, nos 
casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 
e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força 
maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração: 

11.4.1. advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não 
resulte prejuízo para a Administração; 

11.4.2. multas, conforme graus e condutas dispostos nas TABELAS 02 e 03 abaixo e demais 
especificações a seguir, limitadas a 10 (dez) % do valor total da contratação: 

TABELA 02 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 1 % do valor total da contratação 
2 2 % do valor total da contratação 

3 4% do valor total da contratação 

4 6% do valor total da contratação 
5 8% do valor total) da contratação 
6 10% do valor total da contratação 

 

TABELA 03 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade 

de causar ou que cause dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo 
da possibilidade de rescisão 

da contratação 
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2 
Destruir ou danificar bens materiais ou 
documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes 

3 por culpa 
e 5 por dolo 

Por ocorrência 

3 

Transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização 
deste Tribunal 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo 
da possibilidade de rescisão 

da contratação 

4 
Transferir sua responsabilidade para 
outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos etc. 
3 

Por ocorrência, sem prejuízo 
da possibilidade de rescisão 

da contratação 

5 

Suspender ou interromper, total ou 
parcialmente, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais 

4 

Por dia, observado o limite 
máximo de incidência, sem 
prejuízo da possibilidade de 

rescisão da contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

6 
Manter a garantia dos serviços prevista 
neste termo 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

8 
Deixar de cumprir o prazo previsto, 
durante a garantia, para refazer os 
serviços que apresentarem defeitos. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

9 
Manter a documentação de habilitação 
atualizada 

1 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

10 

Apresentar a correspondente nota 
fiscal/fatura ou congênere em até 10 dias 
após o recebimento definitivo do serviço 
e/ou até o 10º dia do mês subsequente 
ao da prestação do serviço, conforme o 
caso 

1 Por ocorrência 

11 
Apresentar as declarações previstas neste 
documento. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

13 
Cumprir qualquer obrigação não prevista 
nesta TABELA ou reincidir em atos 
penalizados com advertência 

2 Por item ou por ocorrência 

 

11.4.2.1. A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por 
culpa da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, não cumulativa 
com as multas presentes na TABELA 03. Tal multa não exime a CONTRATADA pelas reparações dos 
prejuízos e das demais sanções cabíveis. 

11.4.2.2. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da 
CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 
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11.4.2.3. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais 
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União. 

11.4.2.4. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais 
sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem 
como a rescisão da contratação. 

11.4.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução 
da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo: 

 

Nº SITUAÇÃO PRAZO 

1 
Atraso no cumprimento das obrigações assumidas 
contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para 
o CONTRATANTE 

Por até 01 (um) ano 

2 
Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado, 
que tenha acarretado prejuízos para o CONTRATANTE 

Por até 01 (um) ano 

3 
Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada 

Por até 01 (um) ano 

4 Deixar de executar os serviços contratados  Por até 02 (dois) anos 
5 Deixar de prestar garantia dos serviços Por até 01 (um) ano 

 

11.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas nos 
subitens acima. 

11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser 
precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei. 

11.6. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e 
as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a 
critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas até a data do 
vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação. 

11.7. Além dos casos já previstos na no subitem acima, a rescisão da contratação também se 
dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 

12. VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO, REAJUSTE, CANCELAMENTO E GARANTIA CONTRATUAL 

12.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos dentro do limite legal, desde que: a 
CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; o serviço tenha sido prestado 
regularmente ao longo da vigência do Contrato; o valor do Contrato permaneça economicamente 
vantajoso para a Administração; e que a Contratada manifeste expressamente interesse na 
prorrogação. 

12.2. Condições de Alteração  

12.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, sem que isso implique em alterações dos preços cotados, de acordo 
com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 6 5 da Lei nº 8.666/93.  
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12.2.2. As supressões citadas no item anterior poderão exceder os limites ali estabelecidos, desde 
que resultante de acordo celebrado entre os contratantes, conforme disposto no art. 65, § 2º, inciso 
II da Lei nº 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 9.648/98.  

12.2.3. Quando houver alteração social em sua estrutura, a CONTRATADA deverá encaminhar ao 
setor competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, documentação devidamente 
autenticada, comprovando o fato.  

12.3. Condições de Reajustamento  

12.3.1. Visando a adequação aos novos preços praticados no mercado, poderá ser concedido 
reajuste conforme variação do ICTI – Índice de Evolução dos custos na área de Tecnologia da 
Informação (ou outro índice adequado conforme a natureza do serviço), devendo ser verificado 
previamente pelo fiscal do contrato a permanência da vantajosidade pela constatação dos valores 
atualizados do mercado, não sendo necessária a solicitação pela contratada. 

12.3.2. Estando o valor com a aplicação do índice superior ao praticado no mercado, o fiscal do 
contrato deverá proceder negociação visando manter a vantajosidade. 

12.3.3. O primeiro reajuste ocorrerá 12 meses após a data de apresentação da proposta. 

12.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 meses será contado a partir 
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

12.3.5. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

12.4. Condições de Cancelamento  

12.4.1. A inadimplência, parcial ou total, das cláusulas e condições estabelecidas no contrato 
decorrente desta licitação, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de 
dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via 
postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o 
Contrato, nos termos desta cláusula e/ou aplicar a multa prevista neste termo e na Lei nº 8.666/93.  

12.4.2. O contrato decorrente desta licitação também poderá ser rescindido por quaisquer dos 
motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.  

12.4.3. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX e X do referido art. 78 da Lei nº 8.666/93.  

12.5. Como garantia da execução total e do fiel cumprimento do contrato, a empresa 
CONTRATADA oferecerá uma garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do 
contrato, e com validade durante a execução do contrato, podendo optar por uma das seguintes 
modalidades: 

12.5.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 

12.5.2. Seguro-garantia; 

12.5.3. Fiança bancária. 

12.5.4. O comprovante deve ser apresentado à Secretaria de Administração deste Tribunal, em 
até 10 (dez) dias úteis após a ciência da assinatura do contrato. 

12.5.4.1. O descumprimento do prazo descrito no subitem anterior sujeita o licitante vencedor às 
penalidades previstas em Edital. 

12.5.5. Não será aceita a garantia que contenha cláusula de ressalva quanto às obrigações de 
natureza trabalhista, previdenciária ou em decorrência de aplicação de sanção administrativa. 
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12.5.6. A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor do contrato, inclusive nas 
repactuações, mantendo-se sempre o percentual supramencionado. 

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

12.5.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

12.5.7.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato; 

12.5.7.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  

12.5.7.4. Eventual inadimplemento das obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas da 
CONTRATADA.  

12.5.7.5. No caso de seguro prestado sob a modalidade seguro garantia, somente serão aceitas 
apólices com previsão expressa das coberturas estabelecidas no subitem 12.6.5.4. 

12.5.8. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento); 

12.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA; 

12.8.  A garantia será considerada extinta se o valor da garantia for utilizado em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

12.9. A rescisão contratual, quanto aos casos em que poderá ocorrer e as formas de sua 
efetivação, bem como suas consequências, serão regidas pelo disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/1993 e pelo contido neste instrumento. 
 

13. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

13.1. ANEXO I – A- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS; 

13.2. ANEXO II - PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DE MERCADO; 

13.3. ANEXO III - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E VISTORIA; 

13.4. ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

13.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA FORMA DA 
RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016; 

13.6. ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA. 

14. GENERALIDADES 

14.1. Os dados do TRT 19ª Região: CNPJ: 35.734.318/0001-80; UASG: 080022. 

14.2. A licitação objeto deste Termo de Referência poderá ser revogada total ou parcialmente, 
sem que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 
8.666/93. 

14.3. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste 
Termo de Referência e seus anexos. 
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14.4. Ao contratado poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites 
estabelecidos na lei 8.666/93. 
 

Maceió, 10 de outubro de 2022. 

EQUIPE DE CONTRATAÇÃO 

_____________________ 

HERMES GUSTAVO DE 

AQUINO 
Integrante Requisitante 

 

____________________ 

ROGÉRIO OLIVEIRA 
Integrante Técnico 

 

_____________________ 

ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO 
CUNHA 

Integrante Administrativo 

De acordo. 

_____________________________ 

MANOEL MESSIAS FEITOZA 
Diretor da SETIC 
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ANEXO II 
 

Suporte e manutenção do storage IBM Storwize V5000 

Especificações Técnicas dos Serviços 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 
Serviço de telessuporte e manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o 
fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para solução de 
Storage IBM, modelo V5000, pelo  período de 12 meses. 

1 

 

 

1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 

1.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar canal de atendimento para abertura e 
acompanhamento de chamados técnicos, ilimitados, 24 horas por dia, em todos os dias da semana, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados (24x7x365). 

1.2 Serão permitidos os seguintes canais de atendimento para abertura e acompanhamento de 
chamados técnicos: telefone ou formulário próprio, disponibilizado e acessível por meio da Internet. 

1.3 O canal de atendimento por telefone deverá ser provido por meio de número que permita 
receber ligações gratuitas (0800), por meio de número local (com mesmo código de área da na 
cidade sede do órgão), ou por meio de número cuja ligação equivalha a ligação local em relação à 
sede da CONTRATANTE; 

1.4 Durante o registro do chamado técnico deverão ser fornecidas pela CONTRATANTE e 
registrado pela CONTRATADA, no mínimo, as seguintes informações: 

1.4.1 Identificação precisa do equipamento; 

1.4.2 Erro, falha ou anomalia observada;  

1.4.3 Severidade; 

1.4.4 Nome do responsável pela solicitação. 

1.5 Imediatamente após o registro do chamado técnico a CONTRATADA deverá informar um 
número de controle (protocolo) para registro, bem como manter histórico de ações e atividades 
realizadas posteriormente. 

1.6 Após registrado o chamado, durante todo período de atendimento, a interação entre a área 
técnica da CONTRATADA e da CONTRATANTE poderá ocorrer por meio de correio eletrônico ou 
telefone. 

1.7 Os chamados técnicos serão classificados por severidade, de acordo com a severidade e o 
impacto no ambiente computacional da CONTRATANTE, sendo o nível 1 de menor severidade e o 
nível 3 de maior severidade, conforme abaixo: 
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Nível Status do storage Prováveis Cenários1 

 

 

 

 

 

 

 
1-Baixo 

 

 

 

 

 

 
Disponível, sem impacto em seu 

desempenho ou disponibilidade. 

• O conjunto de equipamentos, parte ou peça 

apresenta defeito, falha ou não conformidade 

técnica que causa restrições de operação de 

funções acessórias. Exemplo: Falha isolada de 

disco; 

• Consulta técnica. Exemplo: Consultas gerais 

sobre instalação, administração, configuração, 

otimização, trobleshooting, informações sobre 

utilização do equipamento; 

• Atualização de versão de software e 

atualização de firmwares; 

• Necessidade de substituição de peças que 

não impactam imediatamente em desempenho 

ou disponibilidade.  

 

 

 

2-Alto 

Disponível, com mau 

funcionamento, degradação de 

desempenho ou 

comprometimento em um de 

seus elementos que importe em 

risco para a disponibilidade do 

storage e consequentemente de 

outros sistemas. 

• O conjunto de equipamentos, parte ou 

peça apresenta defeito, falha ou não 

conformidade técnica que prejudica a 

operação, uso ou acesso de função(ões) 

básica(s). Exemplo: 

o Falha de uma única controladora; o Falha de uma única fonte de 
alimentação; 

o Falha em alguma porta de comunicação. 

 

3-Crítico 

 

Indisponível ou severamente 

degradado. 

O conjunto de equipamentos, parte ou peça 

apresenta defeito, falha ou não 

conformidade técnica que o torna 

inoperante. Exemplo: Falha de múltiplos 

discos, quando a quantidade de discos com 

falha é superior à de disco em hot spare; 

• Combinação de falhas de nível alto. 
Tabela 1 – Níveis de severidade 

 

1.8 O nível de severidade será informado pela CONTRATANTE no momento da abertura de cada 
chamado, ou definido pela contratada quando da abertura automática de chamado por meio do 
monitoramento proativo.  

1.9 A critério da CONTRATANTE os chamados poderão ser alterados para níveis mais altos ou 
mais baixos de severidade, de acordo com a criticidade do problema naquele momento, neste caso 
tempo decorrido e o prazo para atendimento serão automaticamente ajustados, da seguinte forma:  

1.9.1 No caso de alteração para nível mais alto, a contagem do novo prazo (T2) já deverá 
computar o tempo obtido por meio da fórmula abaixo especificada, desconsiderando-se, para tanto, 
qualquer fração de hora contabilizada, sem prejuízo de aplicação dos descontos relativos ao 
atendimento no nível que precedeu a alteração, caso o prazo correspondente tenha sido 
extrapolado: 
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Onde:
 
P1=Prazo anterior 

P2=Novo prazo 

T1= Tempo decorrido antes da alteração 
de nível, limitando-se ao prazo anterior 

T2 = Tempo decorrido após à alteração de 
nível 

 

1.9.2 No caso de alteração para nível mais baixo, a contagem do novo prazo deverá computar o 
tempo já transcorrido no nível que precedeu a alteração, até o limite máximo deste, sem prejuízo 
de aplicação dos descontos relativos ao atendimento no nível que precedeu a alteração, caso o 
prazo correspondente tenha sido extrapolado. 

1.10 O prazo de atendimento dos chamados técnicos poderá ser suspenso, nos casos em que 
houver necessidade de intervenção técnica da CONTRATADA, pelo período em que a CONTRATANTE 
for comunicada da necessidade de intervenção e o instante em que a CONTRATANTE comunicar a 
autorização de intervenção à CONTRATADA. 

1.11 Caberá aos técnicos da CONTRATADA identificar os componentes, peças e materiais 
responsáveis pelo mau funcionamento da solução de storage. 

1.12 O encerramento do chamado será dado ante a conclusão dos serviços por servidores da 
CONTRATANTE previamente cadastrados pela CONTRATADA. 

1.13 Encerrado o chamado técnico a CONTRATADA fornecerá a CONTRATANTE documento em 
que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término do atendimento, 
identificação do problema e suas causas, descrição das atividades/serviços executados, indicação 
da peça e/ou componente eventualmente substituído ou que demande por substituição, assim como 
relato referente às condições inadequadas ao funcionamento do equipamento ou sua má utilização, 
fazendo constar as medidas necessárias para sua adequação ou correta utilização. 

1.14 Chamados fechados sem anuência da CONTRATANTE ou sem que o problema tenha sido 
resolvido, deverão ser reabertos e os prazos serão contados a partir da abertura original do 
chamado, inclusive para aplicação das sanções previstas. 

1.15 A CONTRATADA deverá disponibilizar meio para que a CONTRATANTE possa consultar as 
informações pertinentes aos chamados técnicos realizados ou em andamento, em um dado período, 
por meio de relatório, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

1.15.1 Identificação do chamado; 

1.15.2 Data e hora de início e término do atendimento; 

1.15.3 Identificação do equipamento; 

1.15.4 Descrição do problema; 

1.15.5 Severidade; 

1.15.6 Providencias adotadas para o diagnóstico e solução; e 

1.15.7 Identificação do técnico responsável. 

1.16 A CONTRATADA deverá empregar esforços de técnicos especializados, visando uma atuação 
mais eficiente, e, ainda, utilizar sua estrutura de serviços, apoio técnico e logístico para 
complementar a atuação de tais técnicos. 

1.17 Os serviços deverão ser executados por técnicos da CONTRATADA, treinados e capacitados 
nos produtos e tecnologias objetos do serviço. 
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2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE 

 

2.1 O Serviço de manutenção preventiva e corretiva de hardware será prestado em regime de 
24 horas por dia, em todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados 
(24x7x365), compreendendo, dentre outras atividades: 

2.1.1 Diagnóstico para identificar avaria na solução que venha a demandar por substituição de 
peças ou partes; 

2.1.2 Inspeção das instalações para identificação de desconformidades técnicas em relação à rede 
elétrica, climatização ou quaisquer outros fatores que possam dar causa a falhas ou avarias nos 
equipamentos que compõem a solução, de acordo com as especificações técnicas do fabricante; 

2.1.3 Manutenção preventiva necessária para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 
quando prescrita pelo fabricante; 

2.1.4  Fornecimento de peças de reposição em substituição às peças diagnosticadas como 
avariada; 

2.1.5 Substituição de peças e partes que forem diagnosticadas como avariada, sem ônus adicional 
para a CONTRATANTE; e 

2.1.6 Confecção e fornecimento de relatório técnico acerca de quaisquer das atividades que 
compreendem o serviço de manutenção preventiva e corretiva de hardware aqui mencionados. 

2.2 Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve comprovar o vínculo 
societário ou empregatício do(s) técnico(s) que vier(em) prestar serviços nas dependências da 
CONTRATANTE, mediante a apresentação do Contrato Social ou registro cadastral no SICAF, quando 
se tratar de sócios da empresa, ou cópia autenticada do registro na CTPS, quando se tratar de 
empregado. 

2.3 Todas as peças ou partes a serem substituídas pela CONTRATADA devem ser produzidas 
pelo fabricante e comercializados através dos canais de venda do fabricante, revendedora ou 
distribuidora autorizada do fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor autorizado 
pelo fabricante dos produtos, em território nacional ou no exterior, podendo ser adquiridas pela 
CONTRATADA, individualmente ou como parte de uma solução completa. 

2.4 Todas as peça ou partes fornecidas pela CONTRATADA, incluído todos os seus componentes 
e acessórios, devem ser novos e de primeiro uso, estar em pleno funcionamento e prontos para a 
utilização, com todos os acessórios, componentes e licenças necessárias. 

2.5 Serão recusados peça ou partes que possuam componentes ou acessórios com sinais claros 
de oxidação, danos físicos, sujeira, riscos, desgaste ou qualquer outro sinal de que o item tenha 
sido utilizado anteriormente, mesmo sendo considerado novo pela CONTRATADA. 

2.6 As peças e partes danificadas deverão ser substituídas, e as substitutas entregues, 
instaladas e configuradas, de modo a deixar o equipamento em perfeitas condições de uso e com 
todas as funcionalidades operacionais, nas dependências da contratante, nos prazos de solução 
estabelecidos neste Termo de Referência (Tabela 08), sem a cobrança de qualquer custo. 

2.7 Quaisquer alegações por parte da contratada contra instalações (ambiente inadequado, rede 
elétrica, rede lógica) ou usuários (mau uso, etc.) do órgão CONTRATANTE, devem ser comprovadas 
tecnicamente através de laudos detalhados e conclusivos, emitidos pelo fabricante do equipamento. 
Não serão admitidas omissões baseadas em suposições técnicas sem fundamentação, “experiência” 
dos técnicos ou alegações baseadas em exemplos de terceiros. Enquanto não for efetuado o laudo, 
e esse não demonstrar claramente os problemas alegados, a contratada deve prosseguir com o 
atendimento dos chamados. 
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2.8 Todos os dispositivos de mídia magnética, especialmente discos rígidos, substituídos em 
função de troca em garantia, ficarão retidos no órgão contratante até que se tome as medidas 
necessárias para a completa inutilização dos dados neles armazenados, ficando sua entrega à 
contratada a critério da contratante. 

 

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE TELESSUPORTE 

3.1 O Serviço de telessuporte será prestado, de segunda a sexta-feira, em regime de 8 (oito) 
horas diárias, conforme critério de cada órgão, limitando-se ao intervalo das 8h às 18h (horário e 
Brasília), exceto quando se tratar de atividade de atualização de software, que poderá ser agendada 
para dia e horário extraordinário. 

3.2 O Serviço de telessuporte compreende, dentre outras atividades: 

3.2.1 Diagnóstico para identificar avarias ou falhas de hardware ou software, configurações 
errôneas ou inapropriadas, incluindo a identificação precisa do software, da peça, ou do conjunto 
que tenha dado causa a falha ou esteja avariado; 

3.2.2 Avaliação e interpretação de erros, alertas, e mensagens de sistema que possam sugerir 
qualquer falha ou avaria da solução de storage; 

3.2.3 Indicação detalhada do procedimento ou providência a ser tomada para solucionar qualquer 
problema de software ou hardware que tenha sido previamente diagnosticado; 

3.2.4 Execução remota dos procedimentos necessários para solucionar o problema identificado, 
exceto quando tratar-se de substituição de peças e partes; 

3.2.5 Orientação e esclarecimento de questões técnicas, levantada pela equipe técnica da 
CONTRATANTE, acerca do funcionamento da solução de storage, incluindo melhores práticas 
prescritas pelo fabricante, instalação, administração, configuração, otimização, troubleshooting e 
update ou upgrade de software; e 

3.2.6 Atualizar softwares utilizados nos equipamentos que compõem a solução de storage, 
incluindo novas versões, drivers, firmwares e patches, a critério e conveniência da CONTRATADA, 
a qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no período, das 8h às 21h 
(horário e Brasília), limitando-se a duas ocorrências por mês. 

3.3 A CONTRATADA é responsável pela identificação e seleção do arquivo apropriado para as 
atualizações que se fazem necessárias a correção e prevenção de problemas, sem ter obrigação de 
obter ou prover os respectivos arquivos. 
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ANEXO III 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA E VISTORIA 

 

 

 

Atestamos para fins de participação no Pregão N.º _____/20___, que a Empresa 

__________________________________________________ representada pelo Sr. 

______________________________________  

RG Nº __________________ CPF Nº ___________________________ visitou no dia 

____/____/_____ as ____:____ horas as instalações do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 

Região. 

 

 

________________________________________ 

Secretaria de Tecnologia da Informação 

<Nome e assinatura do servidor> 
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ANEXO IV 
  

MODELO DE  DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 
_________________________________, inscrito no CNPJ nº. ___________________, por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a). ____________________________, portador da 
Carteira de Identidade nº. ______________ e do CPF nº. ___________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
 
 
(Local e data) 
 
(Assinatura do representante legal da empresa) 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA FORMA DA RESOLUÇÃO 
CNJ Nº. 07/2005, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016 

 

 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO 

 

A ---------empresa-------, inscrita no CNPJ sob o nº. -------, com sede ------- endereço -----, neste 
ato representada por ---- cargo ----, ----- nome do responsável -----, portador(a) da Cédula de 
Identidade com Registro Geral nº. ---------- e inscrito(a) no CPF sob o nº. ------------, residente e 
domiciliado(a) em -------- -------, declara sob as penas da lei: 

- não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou 
no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação. 

Declara, outrossim, ter conhecimento de que: 

- a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados 
e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, 
assim como as iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. 

E, ainda, estar ciente de que: 

- nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de 
magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos 
atuantes exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco 
potencial de contaminação do processo licitatório. 

.................................................... 

(local e data) 

................................................... 

(nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI  

 MODELO DE PROPOSTA 

A empresa_________________________________________ com sede na cidade de 
___________________________ (rua, avenida, etc.) __________________________, 
nº._________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ___________________ , com domicílio bancário no 
banco ___________________, agência n, conta nº.__________________ neste ato representada 
por __________________________________ , abaixo assinado, interessada  na prestação de 
serviço de garantia e suporte técnico da solução de Storage IBM, modelo V5000, para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região, conforme as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, objeto  do Pregão Eletrônico nº. ___/2022 propõe ao TRT 
da 19ª Região a prestação dos serviços deste Ato Convocatório e seus anexos, de acordo com esta 
proposta de preços, nas seguintes condições: 

GRUPO ÚNICO 

Item Descrição Qtd. Ciclo 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL  

(12 meses) 

1 

Serviço de telessuporte e manutenção 

preventiva e corretiva de hardware, 

incluindo o fornecimento de peças, 

componentes e acessórios de reposição 
para solução de Storage IBM, modelo 

V5000, pelo período de 12 meses. 

1 Mensal A TA = A * 12 

Valor Global TA 

Declaramos que estamos ciente e concordamos com os prazos para prestação dos serviços, 
conforme o estabelecido no Edital e seus anexos; 

Declaramos que o prazo de validade proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
apresentação;  
Declaramos que estão incluídos todas as despesas e todos os demais custos necessários ao perfeito, 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

Declaramos que concordamos com todas as condições e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos. 

Local e data 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 
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ANEXO VII 
 

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Órgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL? (   ) Sim    (   ) Não 
Os dados solicitados nesta planilha respeitam o direito à privacidade e se destinam exclusivamente a 
cumprimento de obrigação legal pelo controlador nos termos do art. 7º, II da 13.709/2018. 
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PROAD TRT19 N. 4.041/2022 
Pregão Eletrônico n. 29/2022 

 
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO TRT19/SJA N. xxxx/2022 
(Proad TRT19 n. 4.041/2022) 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, PARA A SOLUÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) MARCA IBM, 
MODELO STORWIZE V5000 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 
REGIÃO E  ________ 

 
Pelo presente contrato o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 

REGIÃO, sediado na Avenida da Paz, n. 2.076, Centro, Maceió-AL, inscrito no CNPJ sob o n. 
35.734.318/0001-80, neste ato representado por ________________, doravante denominado 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa _________, sediada na ________, inscrita no CNPJ sob o 
n. _________, neste ato representada por _______________, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei n. 10.520/2002, no Decreto n. 
5.450/2005 e subsidiariamente a Lei n. 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis 
à espécie e no que consta no Proad TRT19 n. 4.041/2022 celebrado na modalidade Pregão Eletrônico n. 
29/2022, pactuando este contrato de prestação de serviços, mediante as condições constantes das 
seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

 
 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente ajuste é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte 
técnico especializado, para a solução de armazenamento de dados (Storage) marca IBM, modelo 
Storwize V5000, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Contrato, 
no Edital Convocatório e seus anexos. 

 
Parágrafo Único – O objeto deste Contrato é composto pelos seguintes itens: 
 

 
                                 
                                 DA VIGÊNCIA 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – O contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua 
última assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos dentro do limite legal, desde 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 

1 

Serviço de telessuporte e manutenção preventiva e corretiva de 
hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e 
acessórios de reposição para solução de Storage IBM, modelo V5000, 
pelo período de 12 meses. 

1 
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que a CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; o serviço tenha sido prestado 
regularmente ao longo da vigência do Contrato; o valor do Contrato permaneça economicamente 
vantajoso para a Administração; e que a Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

 
 

DOS PRAZOS 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA terá 7 dias úteis para iniciar a prestação dos serviços 
contratados, contados a partir do início da vigência do contrato.  

                            

                            Parágrafo Primeiro – Os prazos para atendimento e resolução dos chamados técnicos 
devem obedecer aos prazos estabelecidos na especificação técnica dos serviços (Anexo I).  

 

                             Parágrafo Segundo – Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 
prorrogação nos casos e condições especificados do art. 57§1º da Lei 8.666/93, devendo a solicitação 
dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação 
das alegações, ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados 
os atrasos não precedidos da competente prorrogação.  

 

                              Parágrafo Terceiro – A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao gestor 
da contratação contemporaneamente ao fato impeditivo apontado, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela Contratada.  

 

                               Parágrafo Quarto – Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
contemporaneamente à ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação e indevidamente 
fundamentados, ficando a critério do Adjudicante/Contratante a aceitação das justificativas 
apresentadas. 

 
 

DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CLÁUSULA QUARTA – A solução IBM Storwize V500 funciona com redundância no TRT19, sendo 
que cada unidade está instalada nas seguintes localidades: 

                            I – Sala-cofre da CONTRATANTE, localizado no segundo andar do edifício à Rua 
Artur Jucá, 179, Centro, CEP: 57020-440, Maceió (AL). 

                            II – Sala segura da CONTRATANTE, localizado no primeiro andar do edifício sede à 
Avenida da Paz, 2076, Centro, CEP: 57020-440, Maceió (AL). 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁUSULA QUINTA – Durante a execução do presente ajuste, obriga-se a CONTRATADA a: 

 
                          I – Compete à empresa contratada, ao tomar conhecimento de qualquer incidente ou 
suspeitar da possibilidade de ocorrência de um incidente de segurança da informação e comunicações 
notificar o fato imediatamente ao TRT19 para as providências cabíveis; 
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                          II – Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições 
estabelecidas; 

III – Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos 
do artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

IV – Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, 
sejam fabricantes, técnicos e outros; 

V – Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependências do 
Tribunal devidamente identificados com crachás; 

VI – Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios não relacionadas ao 
trabalho; 

VII – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços; 
VIII – Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização 
desses; 

IX – Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos 
serviços oriundos da contratação; 

X – Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, 
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

XI – Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à 
execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses; 
                            XII – Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma 
Regulamentadora nº 6 do MTE; 

                           XIII – Observar a Política de Segurança da Informação e Comunicação do TRT da 19ª 
Região, que está disponível no sítio eletrônico do Tribunal na internet; 

                           XIV – A empresa contratada deverá respeitar as diretrizes constantes da Política de 
Segurança da Informação e Comunicações do TRT19, obrigando-se a manter sigilo a respeito de 
quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, 
dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade do TRT19 aos quais tiver acesso em 
decorrência do objeto da presente contratação, ficando terminantemente proibida de fazer uso ou 
revelação destes sob qualquer justificativa; 

                           XV – Manter durante a contratação a documentação fiscal e trabalhista devidamente 
atualizadas; 

                           XVI – Considerar que a ação de fiscalização da Administração do TRT da 19ª Região 
não exonera a empresa CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

                           XVII – Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços 
nos prazos convencionados com segurança e qualidade; 

                           XVIII – Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das 
dependências desta Corte;        

                           XIX – Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) 
pelo qual deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de 
comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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CLÁUSULA SEXTA – Durante a execução do presente ajuste, obriga-se o CONTRATANTE a: 
 

                           I – Permitir acesso dos empregados da Contratada e suas prestadoras de serviço às 
dependências do Contratante para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

                           II – Prover a climatização e alimentação de energia, além de local e instalações 
adequadas para que a Contratada possa acondicionar o(s) seu(s) equipamento(s), cabendo a esta a 
disponibilização de todas as demais infraestruturas necessárias à prestação do serviço descrito na 
presente especificação; 

                           III – Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes à prestação do serviço que 
venham a ser solicitados pela Contratada; 

                           IV – Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho; 

                           V – Documentar as ocorrências que comprometam a prestação dos serviços, 
comunicando-as imediatamente à Contratada; 

                           VI – Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive 
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 
aceitos pela Administração, não devem ser interrompidos; 

                           VII – Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial 
quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições 
estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 

                           VIII – Efetuar o aceite, considerando o valor resultante da execução dos serviços, 
consoante as condições estabelecidas no Contrato, Edital de Licitação e no presente Termo de 
Referência; 

                           XIX – Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA;  

                           X – Designar servidores competentes para atuarem como Gestor do Contrato e Fiscais 
do Contrato, conforme descrito no item 10 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO deste 
documento;  

                           XI – A gestão, acompanhamento e fiscalização serão exercidos no interesse exclusivo 
da Administração e não excluem em hipótese alguma as responsabilidades da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros.  

                           XII – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante entrega das Notas 
Fiscais/Faturas, após atesto das mesmas pelo respectivo Gestor do Contrato;  

                           XIII – Avaliar a qualidade e acompanhar a execução de serviços, identificando 
eventuais não conformidades; 

                           XIV – Encaminhar à Autoridade Competente eventuais pedidos de alterações 
contratuais; 

                           XV – Informar, quando do término da vigência do contrato, à autoridade competente 
para liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA, quando houver. 

 

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Ao Fiscal Administrativo do Contrato, servidor da Contratante lotado na 
Secretaria de Administração e indicado pela autoridade competente dessa área, compete, dentre outras 
atribuições: 

                           I – verificar a aderência do objeto das Ordens de Serviço aos termos contratuais; 

                           II – Caso seja identificada qualquer desconformidade com os termos deste contrato, o 
fiscal administrativo deverá elaborar um documento relatando a situação e indicando as cláusulas 
descumpridas, enviando em seguida o documento ao Gestor do contrato; 

                           III – receber as faturas mensais da CONTRATADA, acompanhada de toda a 
documentação prevista neste Termo de Referência; 

                           VI – efetuar o recebimento provisório e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas 
operacionais e administrativas necessárias à ciência da CONTRATADA para que proceda, incontinenti, 
a retificação ou substituição dos documentos e informações entregues em desacordo com esse Termo de 
Referência; 

                           VII – assessorar o recebimento definitivo, certificando-se que todos os aspectos 
administrativos da contratação foram cumpridos; 

                           VIII – atestar a regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária da CONTRATADA; 

                           IX – encaminhar ao fiscal técnico, após o atesto provisório, toda a documentação 
relativa ao faturamento mensal da CONTRATADA, a fim de que seja analisado o cumprimento dos 
aspectos técnicos da contratação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Ao Fiscal Técnico do Contrato (CONTRATANTE), representado por 
servidor da CONTRATANTE da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade 
competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato, compete, dentre outras atribuições: 

                           I – Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento do 
contrato, nos termos e condições previstas no Termo de Referência e demais documentos da contratação;  

                           II – Prestar à CONTRATADA as orientações e esclarecimentos necessários à execução 
do objeto, inclusive as de ordem técnica afetas ao seu cargo efetivo, cargo/função de confiança ou 
formação profissional;  

                           III – Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  

                           IV – Anotar em registro próprio ou formulário equivalente e comunicar ao Gestor as 
eventuais intercorrências operacionais, as medidas adotadas para a respectiva solução, bem como as 
orientações, esclarecimentos e solicitações verbais efetuadas à CONTRATADA;  

                           V – Realizar a avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues, 
de acordo com os Critérios de Aceitação definidos. 

                           VI – Assessorar o recebimento definitivo, certificando-se que o objeto fornecido atende 
a todos os requisitos físicos e técnicos e especificações de quantidade e de qualidade, preço e prazos, 
entre outras condições previstas no Termo de Referência e demais documentos da contratação;  

                           VII – Validar, previamente ao faturamento mensal, o cumprimento dos níveis de 
serviço definidos e as glosas a serem aplicadas na fatura correspondente. 

                           VIII – Atestar a efetiva realização dos serviços quanto aos aspectos técnicos definidos 
neste Termo de Referência; 



66 
 

                           IX – Encaminhar ao fiscal requisitante, após o atesto provisório, toda a documentação 
relativa ao faturamento mensal da CONTRATADA, a fim de que seja analisada a efetividade dos 
serviços previstos na contratação. 

                           X – Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o 
recebimento da fatura e o registro do atesto no Portal do SIGEO – JT para fins de liquidação e 
pagamento. 

 

CLÁUSULA NONA – Ao Fiscal requisitante do Contrato (CONTRATANTE), representado por 
servidor da CONTRATANTE da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente 
dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação, 
compete, dentre outras atribuições: 

                           I – verificar se os quesitos de necessidade, economicidade e oportunidade da 
contratação continuam sendo satisfeitos; 

                           II – atestar a efetiva realização dos serviços quanto aos aspectos de negócio definidos 
neste Termo de Referência; 

                           III – encaminhar ao gestor do contrato, após o atesto provisório, toda a documentação 
relativa ao faturamento mensal da CONTRATADA, a fim de que seja analisada a efetividade dos 
serviços previstos na contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao Gestor do Contrato (CONTRATANTE), representado por servidor da 
CONTRATANTE com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de 
gestão do contrato, indicado por autoridade competente do órgão, compete, dentre outras atribuições: 

                           I – Realizar reunião inicial com a participação dos Fiscais Técnico, Requisitante e 
Administrativo do Contrato, da CONTRATADA e dos demais intervenientes por ele identificados; 

                           II – Supervisionar a execução dos serviços, anotando em livro próprio os 
acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas pela CONTRATADA para 
sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da mesma em saná-las no prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE;  

                           III – Fiscalizar a boa execução dos serviços, comunicando à CONTRATADA sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades, e as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas. 
Aplicar, quando couberem, as penalidades previstas e/ou definir prazo para correção;  

14.4.1. Sustar a execução de qualquer serviço feito em desacordo com o contrato, a ser realizado 
conforme as normas técnicas, instruções e procedimentos definidos pela CONTRATANTE;  

                           IV – Encaminhar à administração do TRT relato circunstanciado de todos os fatos e 
ocorrências que caracterizem atraso e descumprimento de obrigações assumidas e que sujeitem a 
CONTRATADA às sanções previstas neste documento, discriminando em memória de cálculo, se for o 
caso, os valores das multas aplicáveis;  

                           V – Na hipótese de descumprimento total ou parcial do contrato ou de disposição do 
Termo de Referência e demais documentos da contratação, adotar imediatamente as medidas 
operacionais e administrativas necessárias à notificação da CONTRATADA para o cumprimento 
incontinenti das obrigações inadimplidas;  

                          VI – Analisar e manifestar-se circunstanciadamente sobre justificativas e documentos 
apresentados pela CONTRATADA por atraso ou descumprimento de obrigação assumida, submetendo 
sua análise e manifestação à consideração da autoridade administrativa competente;  
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                           VII – Avaliar e homologar o relatório gerencial mensal, até o 5º dia útil da sua entrega. 
O relatório gerencial deverá ser emitido até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços 
contratados para reunião de análise do mesmo;  

                           VIII – Efetuar o recebimento definitivo após a homologação e aceite do relatório 
gerencial mensal;  

                           IX – Exigir a apresentação de todo e qualquer documento relativo aos serviços que 
julgarem cabíveis;  

                           X – Emitir as instruções que julgar necessárias ao melhor andamento dos serviços;  

                           XI – Efetuar o “recebimento definitivo” e o atesto da nota fiscal, encaminhando-a 
imediatamente ao setor competente para pagamento; 

                           XII – Em caso de rescisão ou término contratual, comunicar o fato à CONTRATADA, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, de modo que a empresa possa realizar as atividades de 
transição do contrato, para a CONTRATANTE (ou terceiro por ela designada); 

                           XIII – Analisar os desvios de qualidade através de relatórios realizados pelo Fiscal 
Técnico. Se constatado o desvio, elaborar, corrigir e encaminhar as demandas de correção à 
CONTRATADA. 

 

                          Parágrafo Primeiro – As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
fiscalização deverão ser solicitadas pelo gestor do contrato, em tempo oportuno, à unidade competente, 
para adoção das medidas que julgar convenientes; 

                           

                          Parágrafo Segundo – A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais; 

                           

                          Parágrafo Terceiro – Mecanismos Formais de Comunicação 

Função de 
comunicação 

Emissor Destinatário Forma de 
Comunicação 

Periodicidade 

Penalidades ou 
sanções por 
descumprimento de 
cláusulas 
contratuais 

Fiscal administrativo do 
contrato 
Gestor do Contrato 

Representantes 
da CONTRATADA 

Ofício por 
carta ou por 
e-mail 

De acordo com o 
surgimento do 
evento, de acordo 
com a avaliação 
do CONTRATANTE 

Comunicação 
eventual e ordinária 

Fiscal administrativo do 
contrato 
Fiscal técnico do Contrato 
Gestor do Contrato 

Preposto da 
CONTRATADA 

e-mail Semanal. Diária se 
necessário. 

Solicitação de 
documentos 

Fiscal administrativo do 
contrato 
Fiscal técnico do Contrato 
Gestor do Contrato 

Preposto da 
CONTRATADA 

e-mail Mensal ou por 
demanda. 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E NÍVEIS DE SERVIÇO 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os prazos de atendimento e resolução dos chamados técnicos 
são contados a partir da abertura do chamado pela CONTRATANTE, considerando somente o período 
contratual de atendimento, de acordo com o respectivo nível de severidade do chamado, conforme a 
tabela abaixo: 
 

Nível Prazo de solução Período contratual de atendimento 

1- Baixo Em até 48 horas Segunda a sexta, das 8h às 18h 

2- Alto Em até 24 horas Segunda a sexta, das 8h às 18h 

3- Crítico Em até 6 horas Segunda a domingo, das 0h às 23h59, inclusive feriados 

Tempo de solução e período contratual de atendimento 

 

                        Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para eventual 
atraso, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

                        Parágrafo Segundo – As justificativas de atraso deverão ser comunicadas ao gestor do 
contrato por meio do endereço de correio eletrônico previamente informado pela CONTRATANTE. 

                        Parágrafo Terceiro – Se o atraso injustificado for superior a 7 consecutivos, a 
CONTRARTANTE poderá entender pela inexecução do contrato, estando a CONTRATADA sujeita às 
sanções e penalidades legais decorrentes da rescisão unilateral. 

 
 
DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Será emitida nota de empenho em favor da CONTRATADA, 
após a homologação da licitação, caso se efetive a contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O pagamento será mensal, efetuado até o quinto dia útil, nos 
casos em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitação, previsto no inciso II 
do art. 24 da Lei 8666/93 e até o décimo dia útil acima deste limite, contado da apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada pelo gestor do contrato somente se os serviços aos quais se referem tiverem sido 
efetivamente prestados, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da 
CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir conta 
bancária correspondente ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa 
conta na nota fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, 
mediante termo circunstanciado, o objeto deste contrato será recebido: 

 
                         I – provisoriamente, mediante apresentação pela CONTRATADA, ao Fiscal 
Administrativo do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura de prestação dos serviços já contemplando o valor 
total após o desconto de eventuais glosas referentes ao não atendimento dos níveis de serviço acordados, 
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acompanhado do relatório de desempenho dos serviços prestados, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da prestação do serviço. 

                          II – definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
de toda a documentação exigida no processo de pagamento descrito no Termo de Referência e demais 
documentos do contrato. 

                          Parágrafo Primeiro – Eventuais inconsistências ou dúvidas verificadas na 
documentação entregue terão prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da ciência da 
CONTRATADA, para serem formalmente esclarecidas.                           

                           Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATADA apresente os 
documentos/comprovantes parcialmente ou com inconsistências, será notificada pelo fiscal, 
interrompendo-se o prazo para recebimento definitivo. O novo prazo começará a ser contado a partir da 
entrega da documentação complementar. 

                          Parágrafo Terceiro – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pelos serviços prestados nem a ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O pagamento será efetuado mensalmente para o item 1 à 
CONTRATADA, conforme nota de empenho, mediante atesto da nota fiscal correspondente, quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação, mediante entrega dos seguintes documentos: 

                         I – Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débito relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa;  

                         II – Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal;  

                         III – Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;  

                         IV – Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;  

                         V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

                

                        Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, até o 5º dia 
útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, nota fiscal/fatura de serviços, emitida com o valor 
total após o desconto de eventuais glosas referentes ao não atingimento dos níveis de serviços previstos 
em termo de referência e seus anexos, o Relatório de Posicionamento Mensal dos Serviços, junto aos 
demais documentos descritos no item anterior, entregando-a à Secretaria de Administração do TRT.  

                       Parágrafo Segundo – No caso de as documentações serem entregues à CONTRATANTE 
em data posterior à indicada, poderá ser imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais 
encargos moratórios decorrentes.  

                       Parágrafo Terceiro – Todos os documentos exigidos deverão ser encaminhados 
mensalmente via e-mail pela CONTRATADA, devidamente identificados, para fins de promover 
celeridade ao pagamento.  

                       Parágrafo Quarto – O encaminhamento de notas fiscais e/ou faturas também será feito 
através do SIGEO-JT (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho). 
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                       Parágrafo Quinto – Para tanto, a CONTRATADA deverá realizar o cadastramento no 
SIGEO-JT no sítio https://sigeo.jt.jus.br/ajuda/kb/primeiro-acesso/. Após o cadastramento e análise dos 
dados, a CONTRATADA será autorizada a encaminhar as notas fiscais através do SIGEO-JT. As notas 
fiscais e/ou faturas poderão também ser encaminhadas via e-mail para faturamento@trt19.jus.br, o que 
facilitará a celeridade no pagamento, pois se trata do sistema onde as notas fiscais e/ou faturas receberão 
os atestes e seu devido pagamento, efetivamente. 

                     Parágrafo sexto – Os serviços serão medidos e pagos conforme efetivamente prestados, 
seguindo os critérios e indicadores previstos no Termo de Referência e no Contrato.  

                      Parágrafo Sétimo – O atesto da nota fiscal/fatura correspondente à prestação dos serviços 
caberá aos fiscais e ao gestor do contrato, nomeado pela CONTRATANTE.  

                     Parágrafo Oitavo – Para o faturamento do serviço prestado, a CONTRATANTE pagará o 
valor mensal devido à CONTRATADA pela prestação dos serviços objeto deste contrato, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento definitivo, mediante ordem bancária creditada em conta 
corrente da CONTRATADA.  

                     Parágrafo Nono – O valor correspondente a eventuais multas ou indenizações devidas pela 
CONTRATADA poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo Tribunal ou da garantia 
contratual.  

                     Parágrafo Décimo – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e a documentação comprobatória, discriminada 
neste documento, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.  

                    Parágrafo Décimo Primeiro – Para todos os fins, considera-se data do pagamento o dia da 
emissão da ordem bancária.  

                    Parágrafo Décimo Segundo – O processamento da ordem bancária com observância dos 
dados fornecidos constitui prova de quitação da obrigação para todos os efeitos legais, cabendo 
exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelas consequências decorrentes da apresentação 
inexata dos dados fornecidos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 
           365 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros simples. 

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

DO PREÇO 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Os serviços objeto do presente Contrato serão executados pelo 
valor mensal de _______ (__________), conforme proposta de preços apresentada pela 
CONTRATADA, bem como na planilha abaixo:  

 
 

GRUPO ÚNICO 

Item Descrição 

 
 

QTD. 

 
Pagamento / 

Ciclo 

VALOR 
MENSAL 
MÉDIO 

PROJETADO 

VALOR 
TOTAL  

(12 meses) 

1 

Serviço de telessuporte e manutenção 
preventiva e corretiva de hardware, 
incluindo o fornecimento de peças, 
componentes e acessórios de 
reposição para solução de Storage 
IBM, modelo V5000, pelo período de 
12 meses. 

1 Mensal A TA = A * 12 

Valor Global TA 

 

 
 

DOS DESCONTOS APLICÁVEIS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Os serviços executados em desatendimento aos níveis mínimos de 
serviço sofrerão as glosas descritas no Termo de Referência e demais documentos do contrato, conforme 
as regras especificadas.  

                            

                           Parágrafo Primeiro – Pelo não cumprimento dos prazos de atendimento e de resolução 
dos chamados técnicos a que se refere o 10.8 do Termo de Referência, deverá, sem prejuízo das sanções 
mencionadas no mesmo documento, ser concedido desconto no valor de um determinado percentual 
progressivo sobre o valor mensal do contrato, a cada hora excedida, sendo o índice percentual calculado, 
em razão da quantidade de horas e do nível de severidade do chamado que tenha dado causa ao desconto, 
conforme estabelecido a seguir: 

 

 

 

 

Sendo: 

Onde: 

In = Índice percentual de desconto, sobre o valor 
mensal do contrato, na hora n; 

I1 = Índice percentual de desconto, sobre o valor 
mensal do contrato, na primeira hora (hora 
inicial); 

FC = Fator de crescimento do índice percentual de 
desconto; e 

h = a quantidade de horas excedentes. 

  

 

 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 

I1 0,1 % 0,15 % 0,25 % 

FC 1 % 3 % 5 % 
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                         Parágrafo Segundo – A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para eventual 
atraso, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 

                         Parágrafo Terceiro – As justificativas de atraso deverão ser comunicadas ao gestor do 
contrato por meio do endereço de correio eletrônico previamente informado pela CONTRATANTE. 

                         Parágrafo Quarto – Se o atraso injustificado for superior a 7 consecutivos, a 
CONTRATANTE poderá entender pela inexecução do contrato, estando a CONTRATADA sujeita às 
sanções e penalidades legais decorrentes da rescisão unilateral. 

 
 

DO REAJUSTE E DA REVISÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, poderá ser 
concedido reajuste conforme variação do ICTI – Índice de Evolução dos custos na área de Tecnologia 
da Informação (ou outro índice adequado conforme a natureza do serviço), devendo ser verificado 
previamente pelo fiscal do contrato a permanência da vantajosidade pela constatação dos valores 
atualizados do mercado, não sendo necessária a solicitação pela contratada. 

                          Parágrafo Primeiro – Estando o valor com a aplicação do índice superior ao praticado 
no mercado, o fiscal do contrato deverá proceder negociação visando manter a vantajosidade. 

                          Parágrafo Segundo – O primeiro reajuste ocorrerá 12 meses após a data de 
apresentação da proposta. 

                          Parágrafo Terceiro – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 meses 
será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

                           Parágrafo Quarto – Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, 
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 
aditamento ao contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 
impeditivos da execução do ajustado, poderá ser admitida a revisão do valor pactuado, objetivando 
manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

 
DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Como garantia da execução total e do fiel cumprimento do 
contrato, a empresa CONTRATADA oferecerá uma garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato, e com validade durante a execução do contrato, podendo optar por uma das 
seguintes modalidades: 

                           I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

                           II – Seguro-garantia; 

                           III –Fiança bancária. 
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                           Parágrafo Primeiro – O comprovante deve ser apresentado à Secretaria de 
Administração deste Tribunal, em até 10 (dez) dias úteis após a ciência da assinatura do contrato. 

                           Parágrafo Segundo – O descumprimento do prazo descrito no subitem anterior sujeita 
o licitante vencedor às penalidades previstas em Edital. 

                           Parágrafo Terceiro – Não será aceita a garantia que contenha cláusula de ressalva 
quanto às obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou em decorrência de aplicação de sanção 
administrativa. 

                           Parágrafo Quarto – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor do 
contrato, inclusive nas repactuações, mantendo-se sempre o percentual supramencionado. 

                           Parágrafo Quinto – A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará 
o pagamento de: 

                           I – Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

                           II – Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

                           III – Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 
e  

                           IV – Eventual inadimplemento das obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas da 
CONTRATADA.  

                          Parágrafo Sexto – No caso de seguro prestado sob a modalidade seguro garantia, 
somente serão aceitas apólices com previsão expressa das coberturas estabelecidas no subitem 12.6.5.4. 

                          Parágrafo Sétimo – A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

                          Parágrafo Oitavo – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

                         Parágrafo Nono – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 
administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar 
sanções à CONTRATADA; 

                         Parágrafo Décimo – A garantia será considerada extinta se o valor da garantia for 
utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela 
CONTRATANTE. 

                         Parágrafo Décimo Primeiro – A rescisão contratual, quanto aos casos em que poderá 
ocorrer e as formas de sua efetivação, bem como suas consequências, serão regidas pelo disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/1993 e pelo contido neste instrumento. 
 

          DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% 
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(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, sem que isso implique em alterações 
dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 6 5 da Lei nº 8.666/93.  

                          Parágrafo Primeiro – As supressões citadas no item anterior poderão exceder os 
limites ali estabelecidos, desde que resultante de acordo celebrado entre os contratantes, conforme 
disposto no art. 65, § 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 9.648/98.  

                          Parágrafo segundo – Quando houver alteração social em sua estrutura, a 
CONTRATADA deverá encaminhar ao setor competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
documentação devidamente autenticada, comprovando o fato.  

 
DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do 
contrato.  

 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 
do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% 
sobre o valor total da contratação, nos seguintes casos: 

                          

                         I – Apresentar documentação falsa; 

                         II – Causar atraso na execução do objeto; 

                         III – Falhar na execução do contrato; 

                         IV – Fraudar na execução da contratação; 

                         V – Comportar-se de modo inidôneo; 

                         VI – Declarar informação falsa; 

                         VII – Cometer fraude fiscal. 

                         VIII – Ficará caracterizada fraude na contratação: 

                         IX – elevar arbitrariamente os preços. 

                         X – alterar substância, qualidade ou quantidade dos serviços prestados. 

                         XI – entregar um serviço por outro. 

                         XII – tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Ficará caracterizado comportamento inidôneo da contratada nas 
seguintes situações: 

                         I – constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do                    
CONTRATANTE. 

                         II – atuação com interesses escusos. 
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                         III – reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao    CONTRATANTE. 

                         IV – tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

                         V – praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da 
contratação. 

                         VI – reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da contratação, 
sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a 
CONTRATADA ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso 
fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela 
Administração: 

                         I – advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não 
resulte prejuízo para a Administração; 

                         II – multas, conforme graus e condutas dispostos nas TABELAS 02 e 03 abaixo e 
demais especificações a seguir, limitadas a 10 (dez) % do valor total da contratação: 

TABELA 02 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 1 % do valor total da contratação 

2 2 % do valor total da contratação 

3 4% do valor total da contratação 

4 6% do valor total da contratação 

5 8% do valor total) da contratação 

6 10% do valor total da contratação 

 

TABELA 03 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 

dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão da 
contratação 

2 
Destruir ou danificar bens materiais ou 
documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes 

3 por culpa e 
5 por dolo 

Por ocorrência 
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3 

Transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização 
deste Tribunal 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão da 
contratação 

4 
Transferir sua responsabilidade para 
outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos etc. 
3 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 

contratação 

5 

Suspender ou interromper, total ou 
parcialmente, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais 

4 

Por dia, observado o limite 
máximo de incidência, sem 
prejuízo da possibilidade de 

rescisão da contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

6 
Manter a garantia dos serviços prevista 
neste termo 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

8 
Deixar de cumprir o prazo previsto, 
durante a garantia, para refazer os serviços 
que apresentarem defeitos. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

9 
Manter a documentação de habilitação 
atualizada 

1 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

10 

Apresentar a correspondente nota 
fiscal/fatura ou congênere em até 10 dias 
após o recebimento definitivo do serviço 
e/ou até o 10º dia do mês subsequente ao 
da prestação do serviço, conforme o caso 

1 Por ocorrência 

11 
Apresentar as declarações previstas neste 
documento. 

3 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

13 
Cumprir qualquer obrigação não prevista 
nesta TABELA ou reincidir em atos 
penalizados com advertência 

2 Por item ou por ocorrência 

 

                    Parágrafo Primeiro – A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e 
motivado por culpa da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
não cumulativa com as multas presentes na TABELA 03. Tal multa não exime a CONTRATADA pelas 
reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis. 

                    Parágrafo segundo – O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada 
diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 
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                    Parágrafo Terceiro – Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das 
eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 
(dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União. 

                    Parágrafo Quarto – A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a 
aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de 
inidoneidade, bem como a rescisão da contratação. 

                          

                         III – Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da 
contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo: 

 

Nº SITUAÇÃO PRAZO 

1 
Atraso no cumprimento das obrigações assumidas 
contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para o 
CONTRATANTE 

Por até 01 (um) ano 

2 
Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado, 
que tenha acarretado prejuízos para o CONTRATANTE 

Por até 01 (um) ano 

3 
Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada 

Por até 01 (um) ano 

4 Deixar de executar os serviços contratados  Por até 02 (dois) anos 
5 Deixar de prestar garantia dos serviços Por até 01 (um) ano 

 

                         IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas nos subitens acima. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e 
sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, 
na forma da lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 
comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas até a 
data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – Além dos casos já previstos na no subitem acima, a rescisão da 
contratação também se dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – A inadimplência, parcial ou total, das cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato decorrente desta licitação, por parte da CONTRATADA, assegurará à 
CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE 
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declarar rescindido o Contrato, nos termos desta cláusula e/ou aplicar a multa prevista neste termo e na 
Lei nº 8.666/93.  

                        Parágrafo Primeiro – O contrato decorrente desta licitação também poderá ser 
rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.  

                        Parágrafo Segundo – A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso 
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX e X do referido art. 78 da 
Lei nº 8.666/93.  

 
 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – As despesas decorrentes da execução deste Contrato 
correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional, conforme Programa de 
Trabalho n. ____, Natureza da Despesa n. ____ e Nota de Empenho n. ____, emitida em ______ ( ____).  

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – A prestação de serviços de que trata esta avença não gera 
vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer 
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência 
do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo 
com o que reza a Lei n. 10.520/2002, o Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, a Lei n. 8.666/93 e 
suas alterações, além das demais normas aplicáveis ao objeto do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – As partes contratantes se vinculam ao edital de licitação e à 
proposta da CONTRATADA. 

 
 

DA PUBLICAÇÃO 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único, do Art. 61 
da Lei nº 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e 
de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União. 
 

DO FORO 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – O Foro para dirimir as questões decorrentes do presente 
contrato é a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, na cidade de Maceió. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, assinam o 

presente em formato digital, para um só efeito legal. 
 

 
Maceió, __ de _________ de _____. 
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CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
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