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1. DO OBJETO  

Fundamentação Legal: Lei no 8.666/93, art. 40, inciso I; - CNJ 182/13, Art. 18, § 3º, I - IN 1/2019, art. 13; - IN 1/2019, 
art. 12, I; Lei 10.520/2002, art. 3º, incisos I e II; Decreto 2.271/1997, art. 3º, caput, art. 4º, inciso II; 

 
Registro de Preço para aquisição de equipamentos de informática denominados servidores em 

lâmina (Blades) com todos os componentes para solução completa com suporte e serviços 
associados, incluindo prestação de assistência técnica em garantia. 
 

LOTE 01 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

01 Chassis (Enclosure) 02 
02 Servidores em lâmina (Banco de Dados) - Blades 02 
03 Servidores em lâmina (Virtualização) - Blades 10 

 
1.1. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
1.1.1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, § 3º, II - IN 1/2019, art. 14; 

Registro de Preço para aquisição de equipamentos de informática denominados servidores em 
lâmina (Blades) com todos os componentes para solução completa com suporte e serviços 
associados, incluindo prestação de assistência técnica em garantia, respeitando as características 
detalhadas nos termos e condições constantes neste Termo de Referência. 

 
1.1.2. VIGÊNCIA 
 
1.1.2.1. O instrumento de contrato a ser celebrado terá vigência de 12 meses, contado a partir 

de sua assinatura. 
 
1.1.2.2. A vigência da garantia técnica será de 5 anos. 

 
 
1.1.3. JUSTIFICATIVA  

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, § 3º, I - IN 1/2019, art. 13; 
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região a mais de uma década utiliza a tecnologia 
da informação e comunicação (TIC) como principal meio de provimento de serviços tanto para o 
público interno quanto para o jurisdicionado. Ao longo da última década o Regional passou por uma 
intensa transformação tecnológica, informatizando as atividades e processos de trabalho tanto da 
área meio quanto da área fim. Hoje, em praticamente todos os postos de trabalho do órgão a 
tecnologia da informação tem papel fundamental na realização de tarefas e processos de toda sorte. 

Em razão desta transformação tecnológica, o Regional passou a depender fortemente dos 
recursos de TIC para prover serviços aos jurisdicionados, de modo que uma eventual interrupção 
de serviços ou sistemas de TIC pode comprometer a capacidade de consecução dos objetivos da 
organização.  
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O Regional vem utilizando uma infraestrutura de TIC baseada no modelo de centro de dados, 
em que todos os computadores servidores responsáveis pelo processamento e armazenamento 
das informações ficam concentrados em um único ambiente, conectado aos demais computadores 
do órgão ou de seus clientes externos. Neste ambiente centralizado, composto por equipamentos 
diversos que realizam funções ou fornecem recursos específicos (processamento, armazenamento, 
transporte de dados), alguns são em certo grau mais importantes que outros, entretanto devido a 
interdependência destes equipamentos e a integração dos serviços de TIC e da relação de 
dependência do Regional com a TIC, pode-se dizer que os equipamentos que compõem o centro 
de dados (Datacenter) do Regional são, em sua maioria, ditos de “missão crítica”. 

Dentre os equipamentos de missão crítica que compõem a infraestrutura de TIC de qualquer 
organização, os computadores servidores quase sempre são os mais importantes. Devido a 
relevância destes ativos, eles devem ter por características principais a robustez, a confiabilidade e 
o alto desempenho. Os servidores de missão crítica que este Tribunal utiliza atualmente estão 
divididos em 2 grupos segundo sua arquitetura física: os servidores em formato rack e os servidores 
em lâmina.   Os primeiros são computadores completos, envoltos em gabinetes no formato 
horizontal que utilizam acessórios para fixação direta no rack. São totalmente autônomos, possuem 
fontes de alimentação de energia e sistemas de arrefecimento próprios (ventoinhas) e operam de 
forma independente de seus pares. Os últimos possuem arquitetura modular e integrada, composta 
por um gabinete único, denominado chassis, onde módulos de processamento ou de conectividade 
de rede podem ser adicionados. Esses módulos, denominados de lâminas ou blade, possuem 
tamanho bastante reduzido e não dispõe de conexões para cabos de rede, fontes de alimentação 
de energia e nem sistemas de arrefecimento próprios, em vez disso, elas usufruem, de forma 
compartilhada, da fonte de alimentação de energia e dos sistemas de arrefecimento oferecidos pelo 
chassi onde então conectadas. Por compartilhar recursos, a solução em lâmina oferece eficiência 
energética superior e ocupa menos espaço em um rack, quando comparado com uma solução de 
servidores convencional, do tipo rack. Por ocupar menos espaço, a capacidade de processamento 
por unidade de rack é muito maior na solução tipo lâmina que na solução tipo rack. Diz-se, portanto, 
que ela oferece uma densidade computacional superior. Além de lâminas com poder de 
processamento, um chassi blade pode contar também com lâminas especiais com função de 
conectividade de rede LAN e SAN que dispensam o uso de equipamentos de adicionais. 

Atualmente, o Regional mantém em operação 24 servidores de missão crítica, parte 
instalada no datacenter legado, localizada no 1º andar (STIC), e parte na sala cofre, localizada no 
2º subsolo, ambos do prédio administrativo deste órgão, sendo 13 deles do tipo lâmina, distribuídos 
em 2 chassis, e outros 11 em formato rack, todos eles adquiridos, pelo menos a 6 anos, e alguns a 
11 anos. 

Conforme pode-se constatar na tabela abaixo, todos os computadores servidores de missão 
crítica que compõem a infraestrutura de TIC deste Tribunal já se encontram no estado EOSL (End-

of-service life) em relação ao ciclo de vida estabelecido pelo fabricante, ou seja, os equipamentos 
deixaram de ser fabricados e comercializados, bem como encerrou-se a produção de atualizações 
e correções de software, componentes e peças de reposição, e inclusive o fornecimento de suporte 
técnico oficial do fabricante.  
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Modelo Tipo Ano de ativação Proc. adm. Qtd. EOL EOPS EOSL 

PowerEdge R610 Rack 2012 16631/2011 3 10/10/2011 10/10/2014 10/10/2016 

PowerEdge R620 Rack 2013 66835/2012 1 25/05/2013 25/05/2016 25/05/2018 

PowerEdge R910 Rack 2012 78402/2011 6 29/03/2011 29/03/2013 29/03/2015 

PowerEdge M610 Lâmina 2012 31023/2006 11 01/11/2012 01/11/2015 01/11/2017 

PowerEdge M915 Lâmina 2012 31023/2006 2 01/11/2012 01/11/2015 01/11/2017 
Tabela 1 - Ciclo de vida dos computadores servidores de missão crítica do Regional 

Portanto, após o fim do ciclo de vida dos equipamentos, ou seja, após o EOSL, o fabricante 
deixa de oferece qualquer tipo de suporte técnico, tais como manutenção de hardware e software, 
atualizações ou correções, inclusive as de segurança crítica.  

Embora esta seja a política do fabricante, como muitos equipamentos são compostos por 
peças que podem ser adquiridas livremente no mercado, é possível que empresas terceiras possam 
oferecer suporte técnico não oficial, ou seja, sem o endosso do fabricante.  

Ocorre que, com o passar do tempo, essas peças também ficam obsoletas, deixam de ser 
fabricadas e consequentemente escassas no mercado, tornando técnica e economicamente 
inviável a prestação do serviço por qualquer empresa, até mesmo para o fabricante. Este, a 
exemplo, é o caso do tipo de memória utilizadas pela maioria dos equipamentos servidores no 
Regional, denominado DDR3. Essas memórias, além de serem menos eficientes, não são mais 
fabricadas, tendo sido substituídas por um tipo mais eficiente denominado DDR4.  A mesma 
situação se aplica às CPUs, placa-mãe, chipset, unidades de armazenamento de dados, etc. 
Mesmo com contrato de suporte, os componentes já não são mais fabricados, sendo possível 
encontrar no mercado apenas o que estiver em estoque.  

Essa situação acarreta em riscos significativos, mesmo com o suporte contratado, pois a 
ocorrência de problemas de hardware tendem a aumentar com o tempo de vida dos equipamentos, 
sendo que em algum momento esse suporte não será mais viável.  

 
1.1.4. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS PELA CONTRATAÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘b’; 
 

OBJETIVOS  

Prover infraestrutura tecnológica adequada para a sustentação dos sistemas corporativos e 
dos Serviços de TI ofertados pelo Tribunal. 

Garantir o acesso e a disponibilidade necessária e suficiente dos sistemas para a prestação 
jurisdicional deste Regional 
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1.1.5. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS  

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘c’; 
 

BENEFÍCIOS 

Modernização dos parques computacionais do Regional, com aumento da capacidade de 

processamento para atender à demanda por sistemas para os próximos 5 anos e conseguintemente 

resultando em menor tempo de resposta das aplicações, além de evitar degradação; 

Renovação da vida útil dos equipamentos, consequentemente resultando em menor risco de 

indisponibilidade ou degradação dos serviços e sistemas e menor tempo de interrupção em caso de 

intercorrência; 

Menor consumo de energia elétrica e conseguintemente menor custo operacional;  

Melhor qualidade dos serviços prestados, decorrentes da maior capacidade de processamento e da 
maior disponibilidade e confiabilidade do novo sistema, consequentemente melhor satisfação dos 
usuários; 

O Regional continuará utilizando uma solução cujo fabricante e linha do equipamento é amplamente 
utilizada pela Justiça Trabalhista, o que de certa forma resulta na padronização do ambiente nesta 
esfera; 

Melhor gerenciamento através do gerenciamento integrado, facilitando o monitoramento e 
gerenciamento da infraestrutura; 

Prover escalabilidade permitindo a expansão do ambiente de forma fácil, ordenada e padronizada 

 
1.1.6. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
 Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘d’; IN 1/2019, art. 15, I; 
 

PLANO ITEM OBJETO 
PEI-TRT23 2.1 Efetivar a gestão dos serviços de TIC 

PETIC-TRT23 
2.3 Aprimorar a segurança da informação e gestão de riscos de TIC 
3.1 Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos 
3.2 Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio 

ENTIC-JUD OE-2 
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas 

PEI-JT ----- Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC 

PETIC-JT 

----- Primar pela satisfação do usuário de TIC 
----- Aprimorar a gestão e governança de TIC 
----- Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade 
----- Aprimorar a gestão de riscos de TIC 
----- Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos 
----- Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio 
----- Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos 

PCSTIC 16 
Aquisição de equipamentos de processamento de dados para 
atualização do parque computacional do datacenter (Blade) 
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1.1.7. REFERÊNCIAS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘e’; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX 
 

DOCUMENTO PROCESSO Nº Doc. 
DOD PROAD 9270/2019 01  
ETP PROA 8270/2019 12 

PCSTIC 2019 PROAD 9969/2018 09 
 

1.1.8. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE A SER 
CONTRATADA 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘f’; IN 1/2019, art. 14; Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, 
inciso I, art. 10, § 7; Lei 8.666, art. 65, § 1º 

 

Considerando a demanda atual, bem como a estimativa de demanda para os próximos 5 
anos, conforme ficou consignado no tópico “1.2.1 Definição da demanda” do Estudo Técnico, 
espera-se que sejam adquiridos um parque computacional formado por equipamentos servidores, 
com capacidade de aproximadamente 35.533 GFlops e 8.064 GB de memória RAM. 
 

Requisito da demanda Quantitativo Métrica 
Capacidade de processamento  28.230  GFlops 

Quantidade de memória RAM 8.064 GB 
 

Neste caso, segue a demanda prevista distribuída pelos seguintes equipamentos: 
 

Item  Descrição 
Qtd. Mínima (em 

pares) 
Qtd Mínima de 

GFLOPS 
Qtd Total Mínima de 

GFLOPS 
Memória/ 
Item (GB) 

Memória 
Total (GB) 

 

1 Chassis (Enclosure) 2 N/A N/A N/A N/A 

2 Servidor em lâmina – (Banco de Dados) 2 150 300 192 384 

3 Servidor em lâmina – (Virtualização) 10 2.000 27.930 768 7.680 

 
 

Através da aquisição dos itens elencados na tabela acima, teremos uma relação entre a 
demanda prevista e a contratada de 1:1, ou seja, teríamos uma contratação que atenderia 
integralmente à demanda por equipamento servidores para os próximos 5 anos em termos de 
capacidade processamento e de memória RAM, levando em conta o cenário previsto. 

Os requisitos técnicos para o atendimento da demanda ora mencionada estão relacionados no 
Anexo I deste documento. 
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1.1.9. ANÁLISE DE MERCADO  
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘g’ 

Através do Estudo Técnico foram analisados três cenários: 
 
1-  Aquisição de nova solução de infraestrutura baseada em servidores do tipo lâmina; 
2-  Aquisição de nova solução de infraestrutura baseada em servidores do tipo rack; 
3-  Aquisição de nova solução de infraestrutura hiperconvergente;  

 
 Preliminarmente, cabe mencionar que, embora com base na descrição do objeto possamos 
identificar contratações publicas similares, na maioria dos casos não é possível traçar com exatidão 
um comparativo de custo justo entre estas contratações, por não haver uma padronização da 
especificação técnica utilizada pelos órgãos. Em se tratando, por exemplo de processadores, cabe 
esclarecer que diferenças sutis em sua especificação pode resultar em uma significativa diferença 
na performance e principalmente no custo de um equipamento servidor. Deve-se ainda levar em 
consideração os tipos e capacidades de memória RAM, recursos de armazenamento e dispositivos 
de rede LAN/SAN, bem como do nível de suporte e do prazo de garantia, dentre outros fatores que 
influenciam o custo de uma solução. Portanto mesmo identificando todas as características técnicas 
dos equipamentos de uma solução contratada, a comparação entre seus custos totais fica bastante 
prejudicada por conta das múltiplas variáveis que podem influenciar a capacidade e o custo. 
 
 Par efeito prático, a equipe de planejamento da contratação avaliou, dentre as métricas 
conhecidas, a que melhor mensurasse a capacidade de processamento e que possibilitasse a 
comparação entre as soluções. Inicialmente, ventilou-se a possibilidade de utilização da unidade de 
medida CPUMark, do fabricante do software PassMark, comumente utilizada pelo mercado para 
comparação entre performance de processadores. O referido fabricante do software disponibiliza 
em seu site oficial uma extensa lista de processadores e o resultado do teste com o software de.  
Apesar da popularidade, esta métrica foi descartada devido ao fato de não termos localizado no site 
do fabricante, informações sobre alguns modelos de processadores, tais como o Intel Xeon Platinum 
8156, que é objeto da contratação do TST. Constatamos ainda inconsistências entre os dados 
divulgados pelo site oficial da ferramenta de teste de performance www.cpubenchmark.net e os 
dados divulgados pelo site www.cpu-monkey.com, site igualmente popular, onde se tentou buscar 
de forma alternativa as informações não encontradas no seu par. Constatamos ainda uma 
divergência entre os dados divulgado no site oficial do software PassMark, como por exemplo o 
caso dos processadores Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz Intel e Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz, 
onde o indicador mostra uma ligeira vantagem para o primeiro modelo, ao passo que ao se verificar 
as características técnicas divulgadas pela Intel percebe-se que segundo modelo possui 
especificações que deveriam resultas em melhores resultados, em termos de performance. Diante 
disso, a equipe cogitou a utilização da métrica GFLOPS (Giga Floating Point Operations per 
Second). Apesar de ser uma unidade de medida menos realista que a CPUMark, ela apresenta 
menores possibilidades de erro, já que para atender a regulamentação de segurança do governo 
norte-americano o fabricante do processador divulga o valor teórico desta métrica para cada um 
dos seus modelos de processadores.  
 
 Uma vez estabelecido a unidade de medida para a capacidade de processamento das 
soluções apontadas neste estudo, estabeleceu-se um índice para comparação entre os custos da 
solução: o custo por ponto de GFLOPS. Este índice é calculado dividindo-se o custo do 
equipamento pela capacidade de processamento (R$/GFLOPS).  
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 Para efeito de comparação entre as alternativas, calculou-se o custo da solução apresentada 
como alternativa 1 (adquirir nova solução de infraestrutura baseada em servidores do tipo lâmina) 
tomando como referência o arranjo de equipamentos contemplados pela Ata de Registro de Preço 
PE – 086/2018A do Tribunal Superior do Trabalho, itens 1, 5 e 9, com custo total estimado em R$ 
1.941.000,00. Considerando a capacidade de processamento desses itens, conforme tabela abaixo, 
obteve-se o custo de R$ 63,04 por unidade de GFLOPS (R$ 1.941.000,00 ÷ 30.790): 
 

Item ARP Descrição Qtd. 
CPU 

/Item 
GFLOPS/CPU Total GFLOPS 

Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1 Chassis HUAWEI FusionServer E90000 2 NA NA NA 145.000,00 290.000,00  

2 Servidor em lâmina – Tipo 1 

HUAWEI FusionServer CH121 V5 

2 1 345 690 55.500,00  111.000,00  

7 Servidor em lâmina – Tipo 6 

HUAWEI FusionServer CH121 V5 

14 2 1.075 30.790 110.000,00 

 

1.540.000,00  

Total  30.790   1.941.000,00 

 
 Para efeito de comparação da alternativa 2 (adquirir nova solução de infraestrutura baseada 
em servidores do tipo rack), conforme já foi mencionado neste estudo, é indispensável considerar, 
além dos servidores, a aquisição de dispositivos adicionais para conectividade de rede LAN e SAN, 
necessários para se ter o mesmo nível de conectividade oferecido pela solução blade.  
 
 Considerando os requisitos da demanda em tela, bem como as especificações de 
conectividade da solução tipo lâmina contida no termo de referência do PE TST 086/2018, estimou-
se, com base em contratações pública recentes para aquisição de switchs elencadas na tabela 
abaixo, o custo médio de uma unidade de switch LAN e de switch SAN, que são respectivamente   
R$ 54.666,30 e R$ 102.121,96. 
 

UASG/Órgão Certame Item Objeto Valor R$ 

TRT 15º Região PE 548/2017-
B 

3.5 Switch distribuição 24p 10gbase-x (Cisco wsc3850-
24xs-e) 

61.128,00 

130005/COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E 
FIN./DA/MAPA 

PE 023/2018 5 Switch TOR UTP (CE6855 HI Series Switches) 62.538,00 

373083/INCRA-SEDE/DF PE 03/2018 4 Switch de agregação/topo de rack 40.332,89 

Média 54.666,30 

 
UASG/Órgão Certame Item Objeto Valor R$ 

TRT8 PE 024/2018 
ARP 056/2018 

1 Switch FC SAN 24 portas (DELL EMC, NECTIX MDS-9148S)  71.400,00 

114601/IBGE PE 024/2018 1 Switch FC SAN 24 portas 16GB 120.000,00 

373083/INCRA-SEDE/DF PE 03/2018 5 Switch FC SAN 24 portas 16GB 114.965,88 

Média 102.121,96 

 
 Para estimar o custo dos servidores tipo rack, utilizou-se os preços dos equipamentos 
contemplados nas Atas de Registro de Preço do Tribunal Superior do Trabalho, PE – 086/2018B, 
item 11, e PE – 086/2018D. Cabe frisar que esses itens são absolutamente equivalentes, em termo 
de capacidade, aos itens que foram considerados na análise de custo da solução tipo lâmina, 
conforme pode-se constatar na tabela abaixo: 
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Item Descrição Qtd. 
CPU/ 

Item 

GFLOPS/ 

CPU 
Total GFLOPS 

Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

5 Servidor em rack - 1 Socket – Tipo 1 

Lenovo ThinkSystem Modelo RS630 

2 1 345 690 43.384,69 86.769,38 

9 Servidor em rack - 1 Socket – Tipo 5 

DELL EMC Modelo R640 

14 2 1.075 30.790 121.000,00 1.694.000,00 

Total  30.790  1.780.769,38 

 
 Tem-se então o custo estimado para os servidores rack, no valor de R$ 1.780.769,38, e o 
custo estimado para os recursos de conectividade 4 switchs LAN 10GE e 4 switchs SAN FC 16GB, 
no valor de R$ 627.153,04. Desta forma o custo total para implementação da alternativa 2 seria 
estimado em cerca de R$ 2.407.922,42, o que resulta em um custo de R$ 78,20 por unidade de 
GFLOPS (R$ 2.407.922,42 ÷ 30.790). Não obstante, além de um custo de investimento direto 
superior da alternativa 2 em relação a alternativa 1, cabe ressaltar, como já foi mencionado, que a 
solução 1 (em lâmina) permite a redução de custos indiretos, principalmente os relacionados ao 
consumo de energia elétrica, bem como o custo de administração da solução pela equipe técnica.  
 
 Em se tratando da alternativa 3, com base nas características dos processadores dos nós 
Nutanix contidos na proposta recebida, pode-se obter a capacidade de processamento no valor de 
15.948 pontos, conforme abaixo demonstrado, o que resultou em um custo de R$ 285,05 por 
unidade de GFLOPS (R$ 4.544.901,00 ÷ 15.944) para a solução 3. 
 

Nós Processador Intel Qtd. CPU/Nó GFLOPS/CPU Total GFLOPS 

1-4 Xeon Gold 6152 2,1GHz 4 2 23.498 7.884 

5-8 Xeon Gold 6138 2,0GHz 4 2 25.416 6.656 

9-10 Xeon Silver 4114 2,2GHz 2 2 14.301 1.408 

Total 15.948 

 
 Uma vez obtido o custo de implementação das alternativas apontadas neste estudo, pôde-
se comparar esses custos e identificar a alternativa mais vantajosa para a Administração, que 
atenda aos requisitos da demanda e apresente o menor custo: 
 

Solução Custo estimado R$/GFLOPS 

1 Adquirir nova solução de infraestrutura baseada em servidores do tipo lâmina/blade 63,04 

2 Adquirir nova solução de infraestrutura baseada em servidores do tipo rack 78,20 

3 Adquirir nova solução de infraestrutura hiperconvergente 285,05 

 
 Como sê vê, o custo estimado, em função da capacidade de processamento (GFLOPS), 
para implementação da solução 1 é menor que o custo estimado caso fossem adotadas as 
alternativas 2 ou 3.   

 
A solução de servidores do tipo lâmina, além de menor custo direto quando comparados 

com os servidores tipo rack, oferecem uma melhor eficiência energética, com significativa redução 
de custos indiretos, redução do espaço físico, facilidade de gerenciamento e melhor retorno de 
investimento no médio e longo prazo. Ademais, a solução tipo rack não oferece os mesmos recursos 
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de conectividade de rede LAN e SAN oferecido pela solução em lâmina que o Regional utiliza 
atualmente e que se pretende substituir. 

 
1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

1.2.1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I; IN 01/2019, Art. 16, II; 

 
1.2.1.1. REQUISITOS DE NEGÓGICO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “a”; 
 

1.2.1.1.1.  A solução deverá prover infraestrutura tecnológica de processamento 
adequada para a sustentação dos sistemas corporativos e dos serviços de TI ofertados pelo 
Tribunal, disponibilizando um ambiente tecnológico: 

1.2.1.1.1.1. Atualizado, que suporte, de acordo com matriz de compatibilidade do 

fabricante, o conjunto de software utilizado para prover infraestrutura computacional, 

incluindo software de sistema operacional e de virtualização; 
 
1.2.1.1.1.2. Estável, que tenha sido amplamente testado e aprovado pelo mercado; 

 
1.2.1.1.1.3. Seguro, que não contenha vulnerabilidades técnicas que possam colocar em 

risco a segurança da informação no âmbito do Regional;  
 

1.2.1.1.1.4. Confiável, que se mantenha em condições normais de funcionamento, com o 

mínimo risco de apresentar problemas técnicos e que, inclusive, esteja contratualmente 

coberto por garantia de assistência técnica do fabricante;  
 

1.2.1.1.1.5. Que ofereça nível adequado de resiliência, inclusive por meio de redundância;  
 

1.2.1.1.1.6. Que possua capacidade adequada, suficientes para garantir aos usuários 

internos e externos uma experiência satisfatória no acesso aos serviços de TI ofertados 

pelo Regional pelos próximos 5 anos. 
 

1.2.1.2. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “b”; 

 
1.2.1.2.1. Durante a instalação e configuração da solução, haverá a transferência de 
tecnologia, do tipo “hands on”, para treinamento na utilização da ferramenta adquirida e 

transferência da documentação do projeto para que a equipe possa assumir a operação dos 
equipamentos. 
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1.2.1.3. REQUISITOS DE CONFORMIDADES TÉCNICAS E LEGAIS 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “c”; CNJ 182/13, Art. 18, II, 
‘l’; IN 01/2019, IN 01/2019, Art 16, I, “g”; IN 01/2019, Art 16, I, “c” 
 

 A presente contratação deve observar as seguintes leis e normas gerais do serviço 
público, técnicas e específicas do negócio. A seguir são listadas as normas gerais:  

· Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública.  

· Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de 10 licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.  

· Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e 
competitividade do setor de informática e automação.  

· Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns.  

· Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma 
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns.  

· Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de bens 
e serviços de informática e automação pela administração pública federal.  

· Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MP, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe 
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal.  

· Orientação Técnica n° 01 TiControle, de 12 de março de 2008, que dispõe sobre 
boas práticas para a estimativa de preços na contratação de bens e serviços de 
TI.   

· Resolução CNJ Nº 182, de 17/10/2013: Dispõe sobre diretrizes para as 
contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos 
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho N acional 
de Justiça (CNJ). 

· Resolução Administrativa 170/2017 TRT23; 
· Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV Nº 71/2018 (Define o conjunto dos itens 

orçamentários obrigatórios e a padronização para preenchimento do campo 
“observação” dos empenhos referentes à execução dos recursos de Tecnologia 
da Informação e Comunicação, previstos na Resolução CSJT n.º 202, de 25 de 
agosto de 2017 (ANEXO I – Itens orçamentários obrigatórios); 

· Instrução Normativa SRF nº 4, de 30 de janeiro de 1985 (Fixa o prazo de vida útil 
admissível para fins de depreciação de computadores e para amortização de 
custos e despesas de aquisição, em 5 anos). 

· Resolução CNJ 211/2015 (Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)); 

· Instrução Normativa STJ/GP nº 16/2015 (Estabelece a vida útil de equipamentos 
de processamento de dados em 60 meses); 

· Resolução CSJT nº 136/2014 e 154/2015 (Institui o Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) como sistema de processamento de 
informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua 
implementação e funcionamento); 

· Resolução CSJT nº 145/2014 (Aprova o Plano Estratégico da JT (2015-2020); 
· Resolução CSJT nº 158/2015 (Aprova o PETIC-JT 2015-2020); 
· Resolução Administrativa n. 180/2016 (Aprova o PETIC 2016-2020 do TRT/23); 
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1.2.1.4. REQUISITOS DE MANUTENÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “d”; 
 
Não se aplica. 

 
1.2.1.5. REQUISITOS TEMPORAIS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “e”; 
 

Item Evento Prazo Descrição 

1 Entrega do objeto 

Em até 60 dias 
corridos após a 
assinatura do 
contrato 

A CONTRATADA deverá entregar o Objeto dentro 
do prazo estipulado. 

2 
Recebimento 
Provisório 

No ato do 
recebimento  

A CONTRATANTE deverá emitir o Termo de 
Recebimento Provisório 

3 Recebimento 
Definitivo 

Em até 10 dias após 
a conclusão dos 
serviços de 
instalação e 
configuração 

A CONTRATANTE deverá emitir o Termo de 
Recebimento Definitivo 

4 
Prazo da Garantia 
Técnica 

60 meses a contar 
da emissão do 
Termo de 
Recebimento 
Definitivo 

A garantia será de 60 meses, on-site e 24x7 

5 
Prazo Atendimento 
Chamado 
Severidade Alta 

24 horas, contados 
da abertura do 
chamado 

Prazo para atendimento dos chamados abertos 
pela CONTRATANTE 

6 
Prazo Atendimento 
Chamado 
Severidade Média 

02 dias, contados da 
abertura do 
chamado 

Prazo para atendimento dos chamados abertos 
pela CONTRATANTE 

7 
Prazo Atendimento 
Chamado 
Severidade Baixa 

08 dias, contados da 
abertura do 
chamado 

Prazo para atendimento dos chamados abertos 
pela CONTRATANTE 

8 
Emissão da Nota 
Fiscal 

Em até 5 dias a 
contar da 
manifestação da 
CONTRATANTE ao 
Relatório de 
Faturamento 

A CONTRATADA deverá enviar à 
CONTRATANTE a Nota Fiscal relativa aos 
certificados emitidos constantes no Relatório de 
Faturamento 

9 
Pagamento das 
notas fiscais 
emitidas  

Em até 5 dias úteis 
após o ateste do 
Gestor do Contrato 

A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento 
após o ateste do Gestor do Contrato na (s) nota 
(s) fiscal (ais). 
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1.2.1.6. REQUISITOS DE SEGURANÇA 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “f”; 
 

1.2.1.6.1. Os equipamentos só deverão ser colocados em produção após a preparação 
do ambiente, de forma a evitar paradas nos sistemas e/ou perda de informações. A 
instalação do produto sem o acompanhamento poderá ocasionar paradas nos sistemas do 
Tribunal. 
 
1.2.1.6.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pela sua equipe 
técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade, visando à 
execução dos trabalhos durante todo o Contrato, dentro dos prazos estipulados, sob pena 
de ser considerada infração passível de aplicação de penalidades previstas, caso os prazos, 
indicadores e condições não sejam cumpridas. 

 
1.2.1.7. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, I, “g”; 
 

1.2.1.7.1. Os materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços contratados 
devem observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 5.1 do Guia de 
Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. 
 
1.2.1.7.2. Os resíduos com logística reversa obrigatória, gerados na execução dos 
serviços devem atender o disposto - Resíduos com Logística Reversa do Guia de 
Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. 
 
1.2.1.7.3. A definição das rotinas de execução das atividades para contratação dos 
serviços terceirizados deve prever e estimar período adequado para a orientação e 
ambientação dos trabalhadores à política de responsabilidade socioambiental do órgão, 
durante toda a vigência do contrato. 
 
1.2.1.7.4. Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do 
trabalho, de acordo com as normas do MTE. 
 

1.2.1.8. REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLÓGICA 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “a”; 

 
Serão detalhados no Anexo I deste documento 

 
1.2.1.9. REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “b”; 
 

Não se aplica 
 

1.2.1.10. REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “c”; 

 
Não se aplica  
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1.2.1.11. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “d”; 
 

1.2.1.11.1. A garantia do fabricante deve ser de 60 (sessenta) meses; 
 

1.2.1.11.2. Os serviços de assistência técnica “on-site”, realizados pela CONTRATADA, 
deverão ser prestados na Sede do Tribunal e/ou no local onde esteja instalado o Site de 
Backup, restrito aos limites do município de Cuiabá. 
 
1.2.1.11.3. A assistência técnica da garantia consiste na reparação das eventuais falhas 
dos equipamentos, mediante a substituição de peças, componentes e acessórios que se 
apresentem defeituosos de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os 
equipamentos. No caso de o modelo do equipamento haver sido descontinuado, um similar 
será aceito, desde que possua as características técnicas iguais ou superiores às exigidas 
no edital. 
 
1.2.1.11.4. O serviço de garantia deverá abranger os defeitos de hardware e de software, 
através de manutenção preventiva ou corretiva, incluindo a substituição de peças, partes, 
componente e acessória, sem representar quaisquer ônus para o Tribunal.   
 
1.2.1.11.5. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de chamados a serem 
efetuados por técnicos do Tribunal, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, 
website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada, em qualquer caso em português, a 
qualquer horário e em qualquer dia da semana (24x7).  
 
1.2.1.11.6. Os chamados deverão ser classificados conforme os níveis de severidade 
descritos a seguir: 
 

a. Severidade Alta: problemas graves, que fazem com que a solução ou 
sistemas estejam indisponíveis para uso. 
b. Severidade Média: problemas que afetam equipamentos ou componentes 
dos equipamentos, mas que não chegam a causar sua indisponibilidade, incluindo 
a troca de discos defeituosos. 
c. Severidade Baixa: problemas que não afetam o desempenho ou a 
disponibilidade dos equipamentos e sistemas, incluindo chamados para 
esclarecimento de dúvidas e atualização de firmwares e versões. 
 

1.2.1.11.7. Uma vez aberto o chamado, a empresa deverá realizar o primeiro contato em 
até 06 (seis) horas a fim de tomar conhecimento do problema apresentado. 

 
1.2.1.11.8. O tempo máximo para solução dos chamados varia de acordo com a 
criticidade: 

 
a. Severidade Alta: deverão ser resolvidos em até 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas a partir da abertura do chamado; 
b. Severidade Média: deverão ser resolvidos em até 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da abertura do chamado; 
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c. Severidade Baixa: deverão ser resolvidos em até 8 (oito) dias úteis, contados 
a partir da abertura do chamado; 
 

1.2.1.11.9. Entende-se por início do atendimento o primeiro contato do técnico da 
CONTRATADA com as equipes técnicas do CONTRATANTE, que poderá ser remoto (via 
telefone, e-mail e ou Internet) ou on-site, com o deslocamento do técnico até as 
dependências do Tribunal, dependendo da severidade e a natureza da demanda. 
 
1.2.1.11.10. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento 
para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando 
condicionado à aprovação do CONTRATANTE, através do setor competente. 
 
1.2.1.11.11. Sendo necessária a parada total da solução, os serviços deverão ser 
realizados dentro das janelas de manutenção estabelecidas em normas do Tribunal ou de 
órgãos superiores. 
 
1.2.1.11.12. Antes de findar o prazo fixado, a CONTRATADA poderá formalizar pedido de 
prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo CONTRATANTE que decidirá 
pela dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato. 
 
1.2.1.11.13. Todas as solicitações feitas pelo CONTRATANTE deverão ser registradas 
pela CONTRATADA em sistema informatizado para acompanhamento e controle da 
execução dos serviços. 
 
1.2.1.11.14. O acompanhamento da prestação de serviço deverá ser através de um 
número de protocolo fornecido pela CONTRATADA, no momento da abertura da solicitação. 
 
1.2.1.11.15. Todas as partes e peças deverão ser substituídas pelos serviços de garantia, 
através de funcionários habilitados e credenciados para tal. Não será aceito o envio de 
peças/equipamentos pelos Correios, para que haja substituição por parte do 
CONTRATANTE. O CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer danos aos 
equipamentos, que possam vir a ocorrer caso seja utilizada a prática de postagem pelos 
Correios.  
 
1.2.1.11.16. Toda e qualquer substituição de peças e componentes deverá ser 
acompanhada por funcionário designado pelo CONTRATANTE, que autorizará a 
substituição das peças e componentes, os quais deverão ser novos e originais.  
 
1.2.1.11.17. Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a 
CONTRATADA deverá gerar documento relatando as substituições de peças e 
componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término 
do atendimento.  
 
1.2.1.11.18. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sempre 
que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam 
submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar à causa de inadequação e a ação 
devida para sua correção.  
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1.2.1.11.19. A CONTRATADA deverá substituir o equipamento já instalado, por um novo 
e de primeiro uso, na hipótese do mesmo equipamento apresentar defeito com severidade 
alta por 03 (três) ou mais vezes dentro de um período de 30 (trinta) dias corridos.  
 
1.2.1.11.20. Durante todo o período da garantia a CONTRATADA atualizará, ou 
disponibilizará para download, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, softwares 
necessários para o funcionamento dos equipamentos, fornecendo todas as novas versões 
ou releases lançados pelo fabricante. Os softwares tratados neste item incluem firmware 
(imagens) e boot.  
 
1.2.1.11.21. Caso a nova versão ou release seja disponibilizada para download, todo 
suporte visando instalação e configuração deverá ser prestado pela CONTRATADA. 
 

1.2.1.12. REQUISITOS DE CAPACIDADE 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “e”; 

 
Não se aplica 

 
1.2.1.13. REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “f”; 
 

Não se aplica 
 

1.2.1.14. REQUISITOS DE FORMAÇÃO DA EQUIPE 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “g”; 

 
Não se aplica 

 
1.2.1.15. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “h”; 
 

A metodologia de trabalho seguirá a seguinte sequência de eventos:  
 

a)  Assinatura do Contrato; 
c) Disponibilização pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos canais de 

atendimento para abertura de chamados;  
d) Recebimento, fiscalização e análise de requisitos e conformidade do Objeto; 
e) Recebimento da Nota Fiscal pela Contratante; 
f)  Pagamento à Contratada.   

 
1.2.1.16. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, Art. 16, II, “i”; 
 

Não se aplica 
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1.3. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 

1.3.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘m’; IN 01/2019, Art. 17, II 

 
1.3.1.1 Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que 

deverá responder pela fiel execução do contrato; 
 
1.3.1.2 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de 

Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 
 
1.3.1.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros 

por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 
relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pela contratante; 

 
1.3.1.4 Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela 

contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária; 

 
1.3.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 

habilitação; 
 

1.3.1.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica 
composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da 
solução de TIC; 
 

1.3.1.7 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de 
fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato; e 

 
1.3.1.8 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de 

TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, 
incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração; 

 
1.3.1.9 A CONTRATADA deverá prestar os serviços nos termos da sua proposta, 

sem prejuízo da legislação vigente, sempre em conformidade com os requisitos e condições 
estabelecidos neste termo de referência e no instrumento contratual; 

 
1.3.1.10 Atender imediatamente, ou no prazo fixado, as solicitações ou exigências do 

CONTRATANTE ou do gestor do contrato, relativas à execução do seu objeto nos termos pactuados 
ou para o cumprimento de obrigações acessórias; 
 

1.3.1.11 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a sua manutenção; 

 
1.3.1.12 O não-cumprimento do objeto, prazos, condições, garantias, obrigações ou 

de qualquer disposição do contrato, sujeita a CONTRATADA às multas e sanções previstas no 
instrumento contratual; 
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1.3.1.13 A CONTRATADA deverá manter a mais absoluta confidencialidade sobre 

materiais, dados e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da presente 
contratação, bem como tratá-los como matéria sigilosa; 
 

1.3.1.14 A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, 
sob nenhuma justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, documentos 
outros materiais de propriedade do CONTRATANTE aos quais tiver acesso em decorrência da 
prestação dos serviços; 
 

1.3.1.15 A CONTRATADA deverá obedecer às normas sobre confidencialidade e 
segurança, internas e externas, adotadas pelo CONTRATANTE, além das cláusulas específicas 
constantes deste instrumento; 

 
1.3.1.16 Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar as políticas de 

Segurança da Informação e de Controle de Acesso do Tribunal disponíveis no portal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região. 

 
1.3.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘m’; IN 01/2019, Art. 17, I 
 

1.3.2.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no art. 29; 

 
1.3.2.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de 

Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto 
Básico, observando-se o disposto nos arts. 18 e 32; 
 

1.3.2.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com 
a proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 
 

1.3.2.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável; 
 

1.3.2.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos 
preestabelecidos em contrato; 
 

1.3.2.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento da solução de TIC; 
 

1.3.2.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de 
TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e 
 

1.3.2.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução 
de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, 
incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, 
pertençam à Administração; 
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1.3.2.9. Designar servidor para gerenciar operacionalmente as atividades e tarefas 
relativas à execução do objeto; 
 

1.3.2.10. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pelos profissionais da CONTRATADA; 
 

1.3.2.11. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA, devidamente 
credenciados, às dependências do CONTRATANTE, bem como o acesso a dados e informações 
necessários ao cumprimento das obrigações contratuais; 
 

1.3.2.12. Acompanhar e fiscalizar toda a execução do objeto por intermédio dos 
servidores designados; 
 

1.3.2.13. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato; 
 

1.3.2.14. Exigir o exato cumprimento do objeto e cláusulas contratuais; 
 

1.3.2.15. Receber, processar e decidir sobre questões, dúvidas, decisões ou recursos 
administrativos decorrentes da execução contratual; 
 

1.3.2.16. Realizar o pagamento devido pela execução do objeto, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências do termo de referência; 
 

1.3.2.17. Reter preventivamente valores correspondentes às penalidades cabíveis, 
liberando-as posteriormente, quando for o caso; 
 

1.3.2.18. Aplicar multas e sanções previstas neste termo de referência. 
 

 
 

1.3.3. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘m’; IN 01/2019, Art. 17, III 
 

1.3.3.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de 
Registro de Preços; 

 
1.3.3.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de 

condições, produtos ou preços registrados; 
 

1.3.3.3. Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não 
participantes, contendo: 
 

1.3.3.3.1. As formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, 
telefone, e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível; e 
 
1.3.3.3.2. Definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com 

a indicação de prazo e responsável; 
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1.3.3.4. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, 
observando, dentre outros: 

 
1.3.3.4.1. A definição da produtividade ou da capacidade mínima de 
fornecimento da solução de TIC; 

 
1.3.3.4.2. As regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de 
TIC aos órgãos participantes e não participantes, contendo prazos e formas de 
negociação e redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade 
definida ou a capacidade mínima de fornecimento e for requerida pela contratada; 
e 

 
1.3.3.4.3. As regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro 
de Preços, garantida a realização de Prova de Conceito, observado o disposto no 
inciso III, alínea "c", item 2 deste artigo, em função de fatores supervenientes que 
tornem necessária e imperativa a substituição da solução tecnológica. 

 
1.4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 
1.4.1. NATUREZA DO OBJETO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘h’ 

O objeto a ser contratado possui características comuns e usuais de bens e serviços 
encontradas atualmente no mercado de TIC. 

Natureza do Objeto Fundamento Legal 

(X) Bens - Comuns 

Lei 8.666/93, Art. 6, III: “toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente”; 
Lei nº 10.520/2002: “bens ou serviços comuns são aqueles cujos 
padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado”. 

 
1.4.2. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘i’; IN 01/2019, Art.12, §2, I; Lei 8.666/1993, art. 15, inciso IV, 
art. 23, §§ 1o e 2o, art. 33, caput, art. 72; Súmula - TCU 247; IN - SLTI 4/2010, arts. 5o e 6o, art. 17, §§ 2o e 3o; 
Lei 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, inciso VII; Acórdão 786/2006-TCU-Plenário, itens 68 a 74 do voto do 
Ministro-Relator e item 9.4.1 do acórdão 69; 

 
 
 

Parcelamento Fundamento Legal 

(X) Lote Único 

Acórdão 1.099/2008-TCU-Plenário: “Havendo dependência considerável 
entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não-
parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico”. 
Acórdão 1.329/2007-TCU-Plenário: “Quando do planejamento de 
contratações de produtos e serviços de tecnologia da informação - TI, devem 
ser considerados a totalidade dos serviços necessários e todos os requisitos 
que caracterizem uma solução de TI consistente, autocontida e suficiente para 
o alcance dos objetivos motivadores da contratação e a produção dos 
benefícios pretendidos, o que pode ser compreendido do mandamento do art. 
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8º da Lei n.º 8.666/1993: 'Art. 8º A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e 
considerados os prazos de sua execução.' 17. No entanto, a Funasa não 
considerou a totalidade dos serviços necessários para a obtenção de uma 
solução de TI completa que produziria os benefícios almejados pela instituição. 
No caso do Pregão Eletrônico n.º 10/2007, ainda foi embutido garantia e 
atualização de versões por um período de 12 (doze) meses no preço da 
contratação da ferramenta de portal. Até a finalização de outro processo de 
contratação, a Concorrência n° 01/2007, ora sob análise, para implantar a 
ferramenta, a Funasa já terá desembolsado valores pela garantia e pela 
atualização de versões, o que não faz sentido, haja vista que a ferramenta ainda 
sequer terá sido implantada. 18. Ao realizar licitações distintas para a aquisição 
de ferramenta de portal web e para a contratação de serviços de suporte técnico 
para essa ferramenta, abrangendo instalação, configuração, operação, 
administração e customização, mostra-se evidente que o objetivo inicial da 
Funasa era a disponibilização operacional da ferramenta de portal web 
integrada ao seu ambiente computacional. Em consequência, também fica 
manifesto que o objeto da contratação descrito no termo de referência do 
Pregão Eletrônico n.º 10/2007 não estava condizente com o verdadeiro objetivo 
da Funasa. 19. A falha na especificação do objeto da contratação do Pregão 
Eletrônico n.º 10/2007 foi oriunda de falha no planejamento da contratação que 
se traduziu em um termo de referência eivado de grave indício de irregularidade, 
qual seja o não atendimento à legislação vigente de licitações e contratos 
relativamente à correta identificação do objeto a ser contratado (inciso IX, art. 
6º da Lei 8.666/1993), omitindo desse os serviços necessários para a 
contratação de ferramenta de portal web operacional e integrada à plataforma 
computacional da Fundação Nacional de Saúde. 20. Por sua vez, a falha 
existente no termo de referência do Pregão Eletrônico n.º 10/2007 ensejou o 
direcionamento da concorrência sob análise para empresas fornecedoras de 
serviços parceiras do fabricante BEA, à medida que essas obterão melhor 
pontuação técnica na Concorrência n.º 01/2007, haja vista a planilha de 
pontuação técnica (fls. 47/66, anexo 1) que privilegia experiência e certificados 
BEA. Também concorrem para o direcionamento os perfis profissionais 
exigidos, pois especificam a necessidade de experiência na ferramenta de 
portal web da fabricante BEA (fls. 29/36, anexo 1). Em outras palavras, o Pregão 
Eletrônico n.º 10/2007 restringiu a competitividade da Concorrência n.º 
01/2007.  
[Voto] 11.2. falha na especificação do objeto da contratação devido à não 
contemplação de uma solução de TI completa no Pregão Eletrônico n.º 10/2007, 
objeto de análise do TC n.º 009.063/2007-9, e, neste processo, a desarmonia 
com preceitos legais, haja vista a infração ao art. 3º, § 1º, inciso I da Lei n.º 
8.666/1993, uma vez que o Pregão Eletrônico n.º 10/2007 restringiu a 
competitividade da Concorrência n.º 01/2007 devido a critérios de pontuação 
técnica e exigências de perfis profissionais certificados e com experiência 
profissional relacionados à marca específica”. 
Acórdão nº 1214/2013 – Plenário: “Deve ser evitado o parcelamento de 
serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, 
sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as 
empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a 
exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de 
engenharia em geral, áudio e vídeo, informática”;  
Acórdão 2864/2008 Plenário: “A divisão da contratação da obra em itens não 
deve comprometer a sua satisfatória execução e a integridade do seu conjunto”. 
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Esta Equipe de Planejamento optou pelo não parcelamento, por se mostrar adequado do 
ponto de vista técnico e de mercado, e por não haver dependência entre os serviços/bens que 
compõem o referido objeto.  

 
 

1.4.3. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘j’; 
 

Adjudicação Fundamento Legal 

(X) Preço Global 

Acórdão nº 732/2008: "... a questão da viabilidade do 
fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois 
cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir 
analisando qual a solução mais adequada no caso concreto". 

 

Em virtude das informações prestadas no item 1.4.2, a solução não será parcelada em lotes, 
desta forma a adjudicação do objeto deverá seguir pelo mesmo caminho. 

 

1.4.4. MODALIDADE DE LICITATAÇÃO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘j’; 
 

A opção por uma ou outra modalidade de licitação primeiramente deve seguir a regra da lei no 
que diz respeito ao valor da contratação, depois a conveniência e a oportunidade, de acordo com 
as necessidades da Administração. 

 
É obrigatória a utilização da modalidade Pregão nas contratações de solução de TIC que 

se enquadrarem como bem ou serviço comum, conforme o disposto no § 1º, art. 9º do Decreto 
nº 7.174, de 2010. 

 
 

Modalidades de 
Licitação 

Fundamento Legal 

(X) Pregão 

Decreto nº 7.174/2010, art. 9º, § 1º: “A licitação do tipo menor 
preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de 
informática e automação considerados comuns, na forma do 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser 
realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica, conforme determina o art. 4o do Decreto no 5.450, de 
31 de maio de 2005.“ 
Decreto 5.504/2005, art 1º, § 1º: “Nas licitações realizadas com a 
utilização de recursos repassados nos termos do caput, para 
aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego 
da modalidade pregão, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31 de 
maio de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma 
eletrônica, de acordo com cronograma a ser definido em instrução 
complementar”. 
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Os produtos ora pretendidos podem ser considerados “bem comum”, haja vista suas descrições 
serem usuais de mercado, detalhadas objetivamente nas especificações e encontrados no mercado 
(produtos de prateleira).  

 
Por ser classificado como “bem comum” a seleção da proposta pode ser feita exclusivamente 

pelo menor preço, característica que permite a licitação na modalidade Pregão Eletrônico. 
 

1.4.5. TIPO DE LICITAÇÃO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘j’; 

Tipos de Licitação Fundamento Legal 

(X) Menor Preço 

Lei 10.520/02, Art. 4º, X: “para julgamento e classificação 
das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital”; 

 
1.4.6. COTA EXCLUSIVA / PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME E EPP 

Fundamentação Legal: IN 01/2019, art. 12, §3; Lei 8.666/93, art 23 §1; CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘i’; 
Cota Exclusiva / Parcelamento Fundamento Legal 

(X) Não se Aplica Não haverá cota reservada nem parcelamento 
do objeto para Me e EPP nesta Contratação. 

 
Em virtude das particularidades do presente objeto, que impõe que haja compatibilidade 

de especificações técnicas e desempenho, facilitando as condições de manutenção, bem como de 
garantia técnica, de forma a possibilitar uma melhor fiscalização da execução, com fulcro no que 
dispõe o Art. 15, da Lei 8.666/93 c/c II, do Art.49 da LC 123/2006, não haverá cota reservada para 
a participação de ME e EPP, não obstante seu valor seja superior a R$ 176.000,00. No entanto, 
cabe ressaltar que se mantém a preferência referente ao empate ficto conforme disposto na própria 
LC 123/2006, para ambos os lotes. 

 
Ademais, ainda com base nos argumentos trazidos acima, bem como nas 

particularidades do Lote 2, que englobará várias cidades no interior do Estado, reduzindo o universo 
de empresas com capacidade de atendimento do objeto em sua totalidade, não será exclusiva a 
participação de ME e EPP para o referido Lote, embasando-se no inciso III, art. 49, da LC 123/2006, 
sob pena de incorrermos em fracasso e consequente necessidade de repetição do certame, 
acarretando maiores custos administrativos. 

 
1.4.7. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS NA PROPOSTAS 

Fundamentação Legal: IN 4/2014, art. 14 § 4º; Lei nº 8.666/93, art. 3º, § 5º; 
 

Nas licitações por preço global, cada serviço ou produto do lote deverá estar 
discriminado em itens separados nas propostas de preços, de modo a permitir a identificação do 
seu preço individual na composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das 
margens de preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - 
NTB, de acordo com o art. 3º, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Lote 
Nº. 

Item 
Descrição 

Qtd mínima 
(em pares) 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 

01 Chassis (Enclosure) 02 R$ XXXXX R$ XXXXX 

02 
Servidores em lâmina (Banco de 
Dados) - Blades 

02 R$ XXXXX R$ XXXXX 

03 
Servidores em lâmina 
(Virtualização) - Blades 

10 R$ XXXXX R$ XXXXX 

 
1.4.8. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘j’; IN 01/2019, Art. 23; art. 30 da Lei nº 8.666/93; 
 
Independentemente do tipo de licitação, neste item devem ser indicados também os 

critérios de qualificação técnica, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/93. Importante ressaltar que 
a jurisprudência do TCU prevê a possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo 
quesito de capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da aptidão. 

 
Seleção do Fornecedor Justificativa 

(X) Atestados de Capacidade 

Acórdão nº 3.070/2013: “é legal, para a comprovação da 
capacidade técnico-profissional da licitante, a exigência de 
quantitativos mínimos, executados em experiência anterior, 
compatíveis com o objeto que se pretende contratar”. 

 
1.4.8.1. O LICITANTE deverá comprovar ter fornecido produto pertinente e compatível em 

características e quantidades ao objeto licitado, incluindo-se os serviços de assistência técnica on-
site, na quantidade de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do quantitativo a ser registrado por 
item. 

 
1.4.8.2. A comprovação dar-se-á pela apresentação de Declaração(ões), Certidão(ões) ou 

Atestado(s) emitido por pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, referente a fornecimento 
realizado em qualquer época ou local pela empresa licitante.  

 
1.4.8.3. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, somados, comprovem a 

experiência requerida da empresa no objeto em referência, contemplando todas as características 
qualitativas exigidas acima. 

 
1.4.9. DEFINIR PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS E/OU SUBCONTRATAÇÕES 

Fundamentação Legal: IN 1/2019, art. 12, § 2o, inciso II; Lei no 8.666/93, arts. 33 e 72; 
 
Conforme o Acórdão 1104/2007 Plenário (Sumário), Sempre que possível, é 

recomendável a divisão do objeto e a aceitação da participação de consórcios em licitação para 
contratação de serviços de manutenção predial, a fim de viabilizar a participação de maior número 
de interessados e de selecionar a proposta mais vantajosa. 

 
Neste caso, a análise de mercado e da solução escolhida apresentam os critérios 

necessários para justificar as seguintes escolhas:   
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Definir Participação Justificativa 

(X) Não se aplica 

Tendo em vista que o objeto a ser contratado se enquadra dentro 
dos padrões e parâmetros gerais do mercado, não será permitida 
a participação de Consórcios ou Subcontratações, conforme 
preconizado no Acórdão TCU nº 2002/2005 – Plenário. 

 

1.4.10. AVALIAR NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA OU CONSULTA PÚBLICA 
Fundamentação Legal: IN 01/2019, art. 12, § 5; Lei 8.666/1993, Art. 39; 

 
Segundo a Lei nº 8.666/93, Art. 39, a realização de audiência pública é obrigatória 

para contratações acima de R$ 330.000.000,00. No entanto, trata-se de uma boa prática 
recomendável para qualquer contratação, especialmente aquelas com maior risco de impugnação 
na fase de Seleção do Fornecedor ou de problemas na execução contratual. Submetendo um Termo 
de Referência a consulta e audiência pública, o órgão contratante permite que os fornecedores 
esclareçam suas dúvidas e, eventualmente, apresentem contribuições que podem enriquecer a 
especificação técnica. O período gasto com a realização da consulta pública pode ser amplamente 
recuperado, evitando-se impugnações e paralisações do processo licitatório após o lançamento do 
edital. 

  No caso específico desta aquisição/contratação, a equipe de planejamento da 
contratação, após análise de mercado e dos requisitos do objeto, optou por:  
 

Necessidade Justificativa 

(x) Não se aplica 

O Objeto desta contratação não ultrapassa os valores R$ 
330.000.000,00 constantes na Lei nº 8.666/93 que torna 
obrigatória a realização de audiência pública. Observa-se também 
que as demandas e requisitos elencados neste documento estão 
dentro dos padrões de mercado, não se fazendo necessária a 
realização de consulta ou audiência pública. 

 
1.4.11. DEFINIR REGIME DE EXECUÇÃO 

Fundamentação Legal: IN 01/2019, Art. 22; Inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.666; Lei nº 8.883, de 
1994 

Regimes de Execução Fundamento Legal 

(X) Execução Indireta 
Lei 8.666/93, Art. 6, VIII: “O órgão ou entidade 
contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes 
regimes:” 

(X) Empreitada por Preço 
Global 

Lei 8.666/93, Art. 6, VIII, “a”: “Quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço por preço certo e 
total”; 

 
1.4.12. IMPACTO AMBIENTAL 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘k’; IN 01/2019, Art 16, I, “g” 
 

1.4.12.1.    Os itens a serem adquiridos precisam atender explicitamente aos requisitos do 
Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução nº 103/2012 do CSJT). 
Portanto, a contratada deverá entregar produtos que atendam essas necessidades.  
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1.4.12.2.    Por fim, a contratante deverá promover a correta destinação dos resíduos 
resultantes da aquisição, tais como embalagens, entre outros, observando a legislação e 
princípios de responsabilidade socioambiental como a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei nº 12.305/2010) e o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho 
(Resolução nº 103/2012 do CSJT). 

 
2. MODELO DE EXECUÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’; IN 01/2019, Art. 18; Constituição Federal, art. 37, caput; Lei 

9.784/1999, art. 2º, caput; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 58, inciso III; Lei 10.520/2002, art. 3º, 
inciso I; Acórdão 2.471/2008, item 9.1.4; 

 
2.1. ROTINAS DE EXECUÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 2; IN 01/2019, Art. 18, I; Constituição Federal, art. 37, 
caput; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 58, inciso III; Lei 
10.520/2002, art. 3º, inciso I; IN - SLTI 4/2010, art.13, inciso VIII; Acórdão 2.471/2008, item 9.1.4 9 

 
Neste item serão tratadas as rotinas de execução da contratação, o detalhamento das 

tarefas que deverão ser executadas, sua ordem de execução, a entrega dos objetos, 
especificações, duração e a as respectivas frequências. 

 
2.1.1. INSTRUMENTOS FORMAIS DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS BENS 

E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRAZOS, HORÁRIOS DE 
FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 4; IN 01/2019, Art. 18, I “a”; CNJ 182/13, Art. 18, III, 

‘a’, 3 

 
2.1.1.1. O prazo para a entrega será de até 60 dias corridos, a contar data da 

assinatura do Contrato. 
 
2.1.1.2. Na contagem dos prazos previstos neste documento, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis e de 
expediente no CONTRATANTE. 

 
2.1.1.3. Havendo pedido de prorrogação do prazo de entrega, este somente será 

concedido nas hipóteses previstas no Art. 57, §1°, da Lei nº 8.666/93, em caráter excepcional e sem 
efeito suspensivo, e deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 1 dia do seu 
vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA. 

 
2.1.1.4. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 

prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter 
excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com 
antecedência mínima de 1 dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do 
alegado pela CONTRATADA. 

 
2.1.1.5. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para a Diretoria 

Geral do órgão, situada no mesmo endereço de entrega dos objetos ou através de correio eletrônico 
para o endereço de e-mail contratos@trt23.jus.br. 
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2.1.1.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do 
CONTRATANTE. 

 
2.1.1.7. Em casos excepcionais, autorizados pelo CONTRATANTE, o documento 

comprobatório do alegado poderá acompanhar a entrega do produto. 
 
 
2.1.1.8. A CONTRATADA deverá justificar fundamentada, prévia e formalmente 

qualquer ocorrência que a leve a descumprir os deveres estabelecidos no contrato. A aceitação da 
justificativa ficará a critério do CONTRATANTE. 

 
2.1.1.9. O prazo de garantia não poderá ser inferior a 60 meses e o prazo será contado 

a partir do Recebimento Definitivo expedido pelo CONTRATANTE. 
 

2.2.  FORMA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, BEM COMO DE 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS BENS E/OU SERVIÇOS ENTREGUES, 
DOCUMENTAÇÃO E PADRÕES DE QUALIDADE 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, V; CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 6; IN 01/2019, Art. 18, I “b”; 

IN 01/2019, Art. 18, V, “a”; IN 01/2019, Art. 18, V, “b”; 
 
2.2.1. O objeto deverá ser entregue em dia útil e durante o horário de funcionamento regular 

do CONTRATANTE, compreendido entre as 7:30h e 14:30, no seguinte endereço: Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região, situado na Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191 Centro Político e 
Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78049-935 – Telefone (65) 3043-4023. 

 
2.2.2. Os equipamentos deverão ser novos (sem uso anterior, reforma ou 

recondicionamento). 
 
2.2.3. O objeto deverá ser acondicionado em embalagem original lacrada, constando a 

identificação do conteúdo, modelo e marca ou nome do fabricante. 
 
2.2.4. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 
 

a) Provisoriamente: assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação; 

 
b) Definitivamente: em até 10 dias da entrega, após verificação detalhada da 

quantidade, da qualidade e da conformidade com as especificações definidas deste Termo de 
Referência e na proposta vencedora. 

 
2.2.5. Por ocasião da entrega do objeto será requerido o fornecimento da documentação 

de suporte técnico e manutenção em garantia, contendo as informações necessárias para abertura 
dos chamados por telefone e por correio eletrônico (códigos de acesso, números de telefone, 
endereços de correio eletrônico, códigos de identificação do cliente, etc.). 

 
2.2.6. Se, após o aceite provisório, constatar-se que o objeto foi entregue em desacordo 

com especificado neste Termo de Referência, ou com defeito, incorreção ou incompleto, será 
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lavrado Termo de Recusa, no qual serão consignadas as desconformidades, ficando suspenso o 
prazo estabelecido de entrega do objeto até que a empresa tome ciência da recusa. 

 
2.2.7. Os objetos entregues em desacordo com o especificado neste Termo de Referência, 

com defeito, incorreção ou incompleto, serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, sem 
interrupção do prazo, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los, sob pena de ser 
considerado atraso na entrega. 

 
 
2.2.8. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o material que vier a ser 

recusado. 
 
2.2.9. A CONTRATADA deverá retirar o material recusado até, no máximo, o momento de 

sua substituição. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que 
venha a ocorrer após o prazo estipulado. 

 
2.2.10. O CONTRATANTE poderá dar a destinação que julgar conveniente ao material 

abandonado em suas dependências. 
 
2.2.11. A CONTRATADA deverá entregar todo o material discriminado na nota de empenho. 

Havendo entrega parcial, poderá, a critério da administração, haver pagamento da parcela 
adimplida. 

 
2.2.12. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade de cada 

unidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido nas especificações, obrigando-se a reparar 
aquela que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE. 

 
2.2.13. O aceite provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

 
2.3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 1; CNJ 182/13, Art. 2; IN 01/2019, Art. 18, I “c”; 
 

Papel Entidade Responsabilidade 

Equipe de Apoio à 
Contratação 

Contratante 

Equipe responsável por subsidiar a Área de 
Licitações em suas dúvidas, respostas aos 
questionamentos, recursos e impugnações, bem 
como na análise e julgamento das propostas das 
licitantes. 

Equipe de Gestão à 
Contratação 

Contratante 

Equipe composta pelo Gestor do Contrato, 
responsável por gerir a execução contratual e, 
sempre que possível e necessário, pelos Fiscais 
Demandante, Técnico e Administrativo, responsáveis 
por fiscalizar a execução contratual, consoante às 
atribuições regulamentares. 

Fiscal Demandante Contratante 
Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais 
da solução. 
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Fiscal Técnico Contratante 
Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução. 

Fiscal Administrativo Contratante 

Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos 
administrativos da execução, especialmente os 
referentes ao recebimento, pagamento, sanções, 
aderência às normas, diretrizes e obrigações 
contratuais. 

Gestor do Contrato Contratante 
Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos 
relacionados ao processo de gestão do contrato. 

 
2.4. QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS, PARA 

COMPARAÇÃO E CONTROLE 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 2; IN 01/2019, Art. 18, II; Acórdão 786/2006-TCU-
Plenário, item 9.4.3.2; Constituição Federal, art. 37, caput; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput; Lei 8.666/1993, art. 
6º, inciso IX, alínea “e”, art. 58, inciso III; Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso I; Decreto 2.271/1997, art. 3º, § 1º;  

 
2.4.1. Serão fornecidos pela CONTRATADA os seguintes equipamentos para 

atendimento ao lote único: 

Lote 
Nº. 

Item 
Descrição Qtd 

01 
01 Chassis (Enclosure) 02 
02 Servidores em lâmina (Banco de Dados) - Blades 02 
03 Servidores em lâmina (Virtualização) - Blades 10 

 
2.5. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 5; IN 01/2019, Art. 18, III; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso 
IX, alínea “e”, art. 58, inciso III, art. 67, § 1º; Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso I; ; Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo 
único, inciso VII 101. 

 
2.5.1.  Durante todo o período de vigência do contrato será admitida a comunicação 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA por meio de correio eletrônico, desde que utilizados os 
endereços eletrônicos de e-mail previamente informados pelas partes, ficando previamente 
estabelecido o seguinte endereço de e-mail da CONTRATANTE, contratosti@trt23.jus.br, salvo 
quando neste instrumento estiver previsto outro endereço específico para a ocasião. 

 
2.5.2. Sem prejuízo do atendimento por meio da Central de Atendimento, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar ao menos um endereço de e-mail para que o CONTRATANTE 
possa tratar acerca de faturamento ou outros assuntos administrativos. 

 
2.5.3. As comunicações, solicitações, notificações ou intimações da CONTRATANTE 

decorrentes da contratação, serão publicadas no Diário Eletrônico da Justiça ou encaminhadas via 
e-mail, para o endereço eletrônico indicado pela CONTRATADA, considerando-se recebida pelo 
destinatário/interessado, para todos os efeitos legais, na data da ciência, da publicação ou no 
primeiro dia útil seguinte ao do envio da mensagem eletrônica. 
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2.6. FORMA DE PAGAMENTO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 7; IN 01/2019, Art. 18, IV; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso 
IX, alínea “e”, art. 58, inciso III; Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso I; Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, inciso 
VII 102. 
 

2.6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária na conta corrente de titularidade da CONTRATADA e por ela indicada, 
em até 15 dias úteis após o recebimento definitivo do objeto e condicionado à apresentação das 
notas fiscais/faturas, devidamente, atestadas pela fiscalização. 

 
2.6.2. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de 

liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, à Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – STI, situada no mesmo endereço de entrega dos 
objetos ou através de correio eletrônico, sendo obrigatória a utilização do endereço de e-mail 
mencionado neste instrumento. 
 

2.6.3. Serão retidos na fonte os tributos elencados nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 
 

2.7. MODELOS DE DOCUMENTOS 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, V; IN 01/2019, Art. 18, V, “a”; IN 01/2019, Art. 18, V, “b”; 

 

Modelos de Documentos 
Utilização Descrição Documento 

(  ) OK  (X) Não se aplica Termo de Compromisso  ----------- 
(  ) OK  (X) Não se aplica Termo de Ciência  ----------- 
(  ) OK  (X) Não se aplica Termo de Recebimento Provisório ----------- 
(X) OK  (  ) Não se aplica Termo de Recebimento Definitivo Anexo I 
(X) OK  (  ) Não se aplica Ordem de Serviço  Anexo II 

(X) OK  (  ) Não se aplica Plano da Fiscalização 
Será desenvolvido pela Equipe 
de Gestão do Contrato 

(  ) OK  (X) Não se aplica Plano de Inserção ----------- 
(  ) OK  (X) Não se aplica Acordo de Nível de Serviço ----------- 
(  ) OK  (X) Não se aplica Proposta Comercial ----------- 

 
2.8. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 8; IN 01/2019, art 35, III; 
 

2.8.1. Quando for o caso, será realizada transferência de conhecimentos da 
CONTRATADA para a CONTRATANTE, mediante entrega de relatórios dos acionamentos de 
garantia, das alterações de versões implantadas, dos procedimentos indicados/adotados nos 
atendimentos e dos documentos produzidos durante a execução contratual. 

 
2.9. DIREITOS DE PROPRIEDADE 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 9; IN 01/2019, art 17, I, “h”; 
 

Não se aplica 
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2.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OU FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 10; IN 01/2019, art 19, II, “b”; 

 
Não se aplica 
 

3. MODELO DE GESTÃO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’; IN 01/2019, art 19; 
 

 
3.1. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE 

Fundamentação Legal: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput; Lei 
8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 58, inciso III; Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso I; Decreto 
2.271/1997, art. 3º, § 1º; Acórdão 786/2006-TCU-Plenário, item 9.4.4 9; IN 01/2019, ART. 19, I, CNJ 182/13, 
Art. 18, IV; 

 
3.1.1. As entregas deverão atender aos requisitos expostos no item 1.2.1 – Definição e 

Especificação de Requisitos; 
 

3.2. PROCEDIMENTOS DE TESTE E INSPEÇÃO 
Fundamentação Legal: Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 40, inciso, XVI, art. 73, inciso I, 

alínea “a”, inciso II, alínea “a”; Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso I; Decreto 2.271, art. 3º, § 1º; Lei 9.784/1999, 
art. 2º, parágrafo único, inciso VII 103; CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 
19, II; 
 

3.2.1. METODOLOGIA 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 19, II, “a”; 
Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 40, inciso, XVI, art. 73, inciso I, alínea “a”, inciso II, alínea 
“a”; Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso I; Decreto 2.271, art. 3º, § 1º; Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, 
inciso VII; 

 
Através das metodologias definidas a seguir, será possível validar e confrontar as 

entregas feitas pela Contratada com as demandas definidas pela Contratante. 
 

3.2.1.1. DEFINIÇÃO DE MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO 
AOS PRAZOS DE GARANTIA OU AOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS 
EXIGIDOS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 19, II, “a”, 1; 

3.2.1.1.1. A operação do equipamento, seu desempenho de processamento de dados, 
eventuais falhas, erros, alertas ou qualquer outro tipo de incorreção devem ser constantemente 
monitorados pela equipe de apoio especializado em Tecnologia da Informação da CONTRATANTE. 

 
3.2.1.1.2. O Fiscal Técnico do contrato deve conduzir as ações dispostas neste 

documento e proceder, conforme o caso, de acordo com disposto da RA TRT/23 170/2017. 
 
3.2.1.1.3. Os computadores servidores serão energizados para fins de testes básicos 

de funcionamento como requisito para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
 



 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

V2          PROAD TRT 23ª n. 9270/2019           34 

3.2.1.1.4. Demais testes devem ser realizados em tempo de instalação de Sistema 
Operacional, instalação de Sistema de Gerenciamento e operação do equipamento. 

 
3.2.1.1.5. Quando identificando falhas, defeitos, erros, comprometimento de 

performance mínima esperada ou qualquer outro tipo de incorreções, os procedimentos de garantia 
devem ser executados. 

  
3.2.1.2. ADOÇÃO DE FERRAMENTAS 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 19, II, “a”, 2; 

 

Ferramenta Descrição Objetivo 
Sistema de 
gerenciamento dos 
computadores 
servidores 

Sistema com características de 
monitoramento e gerenciamento 
específicos para os equipamentos 
em objeto. 

Monitorar e gerenciar  

Sistema de 
controle de 
chamados de 
garantia 

Sistema com características para 
acionamento, acompanhamento e 
registro histórico de chamados de 
garantia. 

Gerenciar  

PROAD 

Sistema para gerenciamento de 
processos administrativos do 
TRT/23. 

Armazenar de forma ordenada os 
relatórios e demais documentos 
comprobatórios das ações de 
fiscalização contratual. 

 
3.2.1.3. ORIGEM E FORMAS DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 19, II, “a”, 3; 

 
3.2.1.3.1. As ferramentas descritas no tópico 3.2.1.2 realizarão as análises pertinentes 

através da obtenção de informações relacionadas às características e desempenhos oriundos do 
Objeto desta contratação. As referidas informações serão extraídas conforme quadro a seguir: 

 
Origem da Informação Formas de Obtenção Objetivo 

Sistema de gerenciamento dos 
computadores servidores 

Consulta direta 
Levantar as solicitações feitas 
por este Tribunal à 
CONTRATADA 

Sistema de controle de 
chamados de garantia 

Consulta direta 
Acionar, acompanhar e 
registrar histórico de chamados 
de garantia. 

PROAD Consulta direta 
Manter informação 
armazenada para fins 
comprobatórios; 
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3.2.1.4. DEFINIÇÃO DE LISTAS DE VERIFICAÇÕES E ROTEIROS DE TESTES 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 19, II, “a”, 4; 

 

Modelos de Documentos 
Documento Descrição Execução Responsávei

s 

Lista de Verificação – 
Fiscal Demandante 

Documento que relaciona 
os itens a serem 
fiscalizados pelo Fiscal 
Demandante 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

Lista de Verificação – 
Fiscal Técnico 

Documento que relaciona 
os itens a serem 
fiscalizados pelo Fiscal 
Técnico 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

Lista de Verificação – 
Fiscal Administrativo 

Documento que relaciona 
os itens a serem 
fiscalizados pelo Fiscal 
Administrativo 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

Roteiro de 
Fiscalização – Fiscal 

Demandante 

Documento que roteiriza as 
etapas da fiscalização do 

Fiscal Demandante 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

Roteiro de 
Fiscalização – Fiscal 

Técnico 

Documento que roteiriza as 
etapas da fiscalização do 

Fiscal Técnico 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

Roteiro de 
Fiscalização – Fiscal 

Administrativo 

Documento que roteiriza as 
etapas da fiscalização do 

Fiscal Administrativo 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

Roteiro de 
Fiscalização – Gestor  

Documento que roteiriza as 
etapas da fiscalização do 

Gestor do Contrato 

No Plano de 
Fiscalização 

Equipe de Gestão 
do Contrato 

 
3.2.1.5. GARANTIA DE INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; CNJ 182/13, Art. 18, III, 4; IN 01/2019, ART. 19, II, 
“a”, 5;  
 

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização 
da sessão pública. 

 
3.2.2. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, IV; IN 01/2019, ART. 19, II, “b”; 
 

3.2.2.1. Atualmente este Regional dispõe dos recursos humanos necessários para o 
acompanhamento, fiscalização e gestão do referido Objeto. 

 
3.2.2.2. Para a indicação de servidores para os papeis de Fiscais e Gestores de 

Contrato, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade 
da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das 
atividades. 
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3.2.2.3. A indicação do gestor, fiscais e seus substitutos caberá aos setores 

requisitantes dos serviços, à STIC e a Administração deste Regional, de acordo com o 
funcionamento de seus processos de trabalho e sua estrutura organizacional. 

 
3.2.2.4. Para o exercício da função, o gestor e os fiscais deverão ser cientificados, 

expressamente, da indicação e respectivas atribuições. 
 

3.3. FIXAÇÃO DOS VALORES E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU GLOSA NO 
PAGAMENTO 
Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 11;; IN 01/2019, ART. 19, III; CNJ 182/13, Art. 18, 
III, ‘a’, 11; IN 01/2019, ART. 19, IV; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea 
“e”, art. 55, incisos de VI a IX, art. 58, inciso IV, art. 77, art. 87; Lei 10.520/2002, art. 3º, incisos I e III; Lei 
9.784/1999, art. 2º, caput, parágrafo único, inciso VII, art. 50, inciso II e § 1º, art. 68; IN - SLTI 4/2010, art. 
15, inciso III, alínea “h”, art. 17, § 1º, inciso IX; 
 
Não se aplica 

 
3.4. DEFINIÇÃO DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 11; IN 01/2019, ART. 19, IV; Lei 9.784/1999, art. 2º, 
caput; Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, alínea “e”, art. 55, incisos de VI a IX, art. 58, inciso IV, art. 77, art. 
87; Lei 10.520/2002, art. 3º, incisos I e III; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput, parágrafo único, inciso VII, art. 50, 
inciso II e § 1º, art. 68; IN - SLTI 4/2010, art. 15, inciso III, alínea “h”, art. 17, § 1º, inciso IX; 
 

3.4.1.  No caso de atraso no cumprimento do prazo de assinatura do contrato, será aplicada 
multa de 1% por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado, até o limite de 10 dias, a 
partir dos quais poderá, a critério do CONTRATANTE, ser causa de rescisão contratual e suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por 
prazo não superior a 2 anos, sem prejuízo das demais sanções. 

 
3.4.2. A não manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação poderá resultar na rescisão do contrato, além das penalidades já previstas em lei, caso a 
CONTRATADA não regularize a situação no prazo de 30 dias. 
 

3.4.3. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação ou de acessórios que 
inviabilize seu uso pela CONTRATADA ou inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada 
multa de 1% por dia de atraso, incidente sobre a parcela inadimplida da obrigação, limitada a 10 
dias, a partir dos quais poderá, a critério do CONTRATANTE, ser causa de rescisão contratual e 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 anos, sem prejuízo das demais sanções. 
 

3.4.4. Pelo atraso injustificado na conclusão do atendimento técnico em garantia que 
ultrapasse o prazo descrito neste instrumento, será aplicada multa de 2% do valor unitário do objeto, 
por dia de atraso, para cada equipamento e ocorrência que houver atraso, até o limite de 10% do 
valor unitário do objeto, sem prejuízo das demais sanções. 
 

3.4.5. A CONTRATADA deverá justificar fundamentada, prévia e formalmente qualquer 
ocorrência que a leve a descumprir os deveres estabelecidos neste Termo. A aceitação da 
justificativa ficará a critério da CONTRATANTE. 
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3.4.6. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE, da garantia ofertada ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta 
cláusula. 
 

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

 

 
3.4.8. Poderão ser aplicadas subsidiariamente as sanções de advertência, suspensão e 

declaração de inidoneidade previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 

3.4.9. A penalidade de multa prevista neste instrumento poderá, a critério do 
CONTRATRANTE, ser substituída pela penalidade de advertência, tendo em vista as circunstâncias 
da execução contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.  

 
3.5. PROCEDIMENTOS PARA O PAGAMENTO 

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, III, ‘a’, 7; IN 01/2019, ART. 19, V; 
 

3.5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária na conta corrente de titularidade da CONTRATADA e por ela indicada, 
em até 15 dias úteis após o recebimento definitivo do objeto e condicionado à apresentação das 
notas fiscais/faturas, devidamente, atestadas pela fiscalização. 

 
3.5.2. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de 

liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – STI, situada no mesmo endereço de entrega dos 
objetos ou através de correio eletrônico, sendo obrigatório a utilização do endereço de e-mail 
mencionado neste instrumento. 
 

3.5.3. Serão retidos na fonte os tributos elencados nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 

 
3.6. REAJUSTE 

Fundamentação Legal: IN 01/2019, ART. 24; 
 

  Conforme Portaria 6.432/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão/Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, as contratações de soluções de 
Tecnologia da Informação, feitas a partir de janeiro de 2019, em que haja previsão de reajuste de 
preços por aplicação de índice de correção monetária, é obrigatória a adoção do Índice de Custos 
de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA. 
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4. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS  

Fundamentação Legal: CNJ 182/13, Art. 18, II, ‘g’; IN 01/2019, ART. 24; TRT23 RA 170/17 

 

ARP 086/2018-A TST 

Lote 
Nº. 

Item 
Descrição Qtd 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 
01 Chassis (Enclosure) 02 R$ 145.000,00 R$ 290.000,00 
02 Servidores em lâmina (Blades) Tipo 1 02 R$ 55.500,00 R$ 111.000,00 
08 Servidores em lâmina (Blades) Tipo 6 14 R$ 110.000,00 R$ 1.540.000,00 

TOTAL R$ 314.935,00 R$ 1.941.000,00 
 

ARP 0154428 HCPA 

Lote 
Nº. 

Item 
Descrição Qtd 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 

01 
Rack p/ conexão e gerenciamento de servidores 

02 
R$ 

289.000,00 
R$ 

578.000,00 

02 
Servidores de dados de grande porte com 
tecnologia Blade 10 

R$ 
137.000,00 

R$ 
1.370.000,00 

03 
Servidores de dados de pequeno porte com 
tecnologia Blade 02 

R$ 
89.000,00 

R$ 
178.000,00 

TOTAL 
R$ 

515.000,00 
R$ 

2.126.000,00 
 

ARP TRT13 

Lote 
Nº. 

Item 
Descrição Qtd 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 

01 
Chassis para blade com todos os componentes 
necessários ao seu funcionamento 02 

R$ 
185.029,49 

R$ 
370.058,98 

02 
Servidores em lâmina (Blades) Tipo 1 

02 
R$ 

30.128,92 
R$ 

60.257,84 

03 
Servidores em lâmina (Blades) Tipo 2 

10 
R$ 

115.725,00 
R$ 

1.157.250,00 

TOTAL R$ 
330.883,41 

R$ 
1.587.566,82 

 

MÉDIA DE PREÇOS 

Lote 
Nº. 

Item 
Descrição Valor Total 

01 
01 

Chassis para blade com todos os componentes 
necessários ao seu funcionamento 

R$ 412.686,37 

02 Servidores em lâmina (Blades) Tipo 1 R$ 116.419,28 
03 Servidores em lâmina (Blades) Tipo 2 R$ 1.355.750,00 

TOTAL R$ 1.884.855,65 
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5. ORÇAMENTO  
 

5.1. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Fundamentação Legal: IN 01/2019, ART. 21, I; 
 

1.2.  O objeto a ser contratado receberá recursos descentralizados do CSJT.  
 

5.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Fundamentação Legal: IN 01/2019, ART. 21, II; 

 

Pagamento 

Até 15 dias úteis após o recebimento definitivo do 
objeto e condicionado à apresentação das notas 
fiscais/faturas, devidamente, atestadas pela 
fiscalização 

 
 
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2019. 
 

 
Equipe de Planejamento da Contratação 

(Instituída pelas Portarias TRT/DG – 0752/2019 e 901/2019) 
 
 

Francisco Thomazini Netto 
Integrante Demandante 

 
 

Rogério Haruo Sakata 
Integrante Técnico  

 
 

Thiago Sigarini Flores Silva 
Integrante Administrativo 

 

 


