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Memorando nº 547 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/GDG
Maceió, 18 de junho de 2020.

Para: Secretario de Tecnologia da Informação.

Assunto: adesão - Solução EBANX CNJ - Aquisição - Plataforma de Videoconferência.

 

Senhor Secretário,
 
Como decorrência da Pandemia do COVID - 19, se fez presente

em nossa realidade diária uma substancial modificação da forma de trabalho
dos Servidores, Magistrados e demais usuários deste TRE/AL, donde se
soblelevou, como regra, o teletrabalho, bem como a configuração de reuniões
de forma remota. 

 
Esta novel forma de proceder demanda a adatação do corpo

técnico, além da disposição aos envolvidos, de mecanismos capazes de dar
vazão, de forma eficiente, a produção técnica desta justiça especializada.

 
A Diretoria-Geral e a Presidência, atenta a essas necessidades,

entenderam como positivas e necessárias a adoção das seguintes medidas:
adesão à solução EBANX, do CNJ; e, a aquisição de plataforma que permita a
realização de videoconferências.

 
Assim, solicita-se de Vossa Senhoria, com a urgência que o caso

requer, que sejam adotadas todas as medidas, com a abertura de processos
epecíficos com esse fim, voltadas à implementação das duas demandas supra. 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/06/2020, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Memorando 547 (0721780)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 1



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721780 e o código CRC EEB6FE93.
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DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Indago a Vossa Senhoria se a solução EBANX,

referida no Memorando 547, não seria a plataforma de
videoconferência criada pelo CNJ, por meio do sistema Cisco
WebEx Meetings.

 
Em relação ao licenciamento de aplicativo próprio,

peço a Vossa Senhoria que verifique a possibilidade de
preencher um DOD (documento de oficialização da demanda),
com o propósito de, em seguida, esta Secretaria elaborar o
termo de referência e dar início ao procedimento de aquisição
de soluções de TI nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/06/2020, às 15:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722432 e o código CRC 1204EB04.

0006002-81.2020.6.02.8000 0722432v1
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 8 / 2020

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Aquisição - Plataforma de Videoconferência, na forma do

Memorando 547 (0721780)

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Como decorrência da Pandemia do COVID - 19, se fez presente
em nossa realidade diária uma substancial modificação da forma de trabalho
dos Servidores, Magistrados e demais usuários deste TRE/AL, donde se
soblelevou, como regra, o teletrabalho, bem como a configuração de reuniões
de forma remota. 
3. Lista de requisitos:

 Adesão à solução EBANX, do CNJ; e, a aquisição de plataforma
que permita a realização de videoconferências.

Os requisitos serão aqueles definidos pelo CNJ em sua solução, a
qual, em efeito de padronização, segue este Regional.
4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

 Permitir a realização de videoconferências
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Oficial de Gabinete da Diretoria Geral
6. Fonte do recurso orçamentário:

Proposta Orçamentária de Material Permanente de TI -
Orçamento/2020 
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Decorrente das necessidades da pandemia  de COVID-19 e,
sendo assim, além da capacidade de planejamento anterior e, portanto, fora
dos Planos de Contratações de STIC/2020 inicialmente previstos.
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

A ação é decorrente das necessidades da pandemia  de COVID-19 e, sendo assim,
além da capacidade de planejamento anterior.

Busca-se a manutenção da capacidade operacional deste Regional.

8. Expectativa de entrega:
15 (quinze) dias a partir de eventual ordem de fornecimento,

empenho ou equivalente.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

A necessidade de videoconferência, no padrão instituído pelo CNJ,  a ser empregada em
função pandemia de COVID-19.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

A demanda de capacitação está ligada a todos aqueles que fazem
parte da sessão plenária desta corte, serão oportunamente verificados os
meios e formas junto ao CNJ por parte deste demandante, com apoio do
integrante técnico e administrativo, em sede de Estudos Preliminares.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há necessidade de serviços complementares. 
Salvo se identificados durante a fase de Estudos Preliminares.

V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

Com a maior brevidade possível e legal, por entender, mais uma
vez, que se trata de aquisição emergencial decorrente da pandemia de COVID-
19.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
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Serão definidos detalhadamente nos Estudos Preliminares e
Projeto Básico, caso seja pertinente.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza, vislumbradas até o momento.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores e amparado no Memorando 547
(0721780)
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento de fornecedor
em especial
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

Demanda decorrente da pandemia de COVID-19.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Serão definidas em sede de Estudos Preliminares e Projeto
Básico.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

Serão definidas em sede de Estudos Preliminares e Projeto
Básico.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
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atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade diretiva serão supridas pelas linhas
gerais do Edital no tocante à habilitação, caso necessárias.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade diretiva serão supridas pelas linhas
gerais do Edital no tocante à habilitação, caso necessárias.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade diretiva a exigência não se aplica,
pois os serviços/bens em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas manutenção de condição de trabalho diante da
pandemia de COVID-19.

Maceió, 25 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/06/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724139 e o código CRC 4AC7AF7B.

0006002-81.2020.6.02.8000 0724139v20
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
Tendo em vista a confecção e assinatura do

Documento de Oficialização da Demanda - DOD (0724139),
faço encaminhar, de ordem, os presentes autos, às Secretarias
da Administração e da Tecnologia da Informação, para as
indicações previstas no art. 12, da Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça.  

Documento assinado eletronicamente por MARIA RITA CORREIA LAURINDO DE
MACÊDO SOUTO, Assistente de Apoio Administrativo da Diretoria Geral, em
25/06/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724237 e o código CRC 4B905947.

0006002-81.2020.6.02.8000 0724237v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Soluções Corporativas

para a indicação de integrante técnico.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/06/2020, às 12:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724672 e o código CRC C3AE5A07.

0006002-81.2020.6.02.8000 0724672v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 0724237), para indicação do servidor
Rodrigo Ferreira Moura, técnico judiciário, do gabinete desta
Secretaria de Administração, como integrante administrativo
para composição da Equipe de Planejamento da Contratação -
Aquisição - Plataforma de Videoconferência.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725202 e o código CRC 11B301CF.

0006002-81.2020.6.02.8000 0725202v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
Em reposta ao Despacho STI 0724672, indico o servidor

Emmanuel Constantino Tenório de Lima, analista judiciário,
como integrante técnico para compor a Equipe de Planejamento da
Contratação e Aquisição  de Plataforma de Videoconferência.

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 02/07/2020, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726341 e o código CRC AAC8D8ED.

0006002-81.2020.6.02.8000 0726341v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos da manifestação do Coordenador de

Soluções Corporativas, indico o servidor Emmanuel
Constantino Tenório de Lima , analista judiciário, como
integrante técnico para compor a Equipe de Planejamento da
Contratação e Aquisição  de Plataforma de Videoconferência.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 02/07/2020, às 16:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726623 e o código CRC 026E18E8.

0006002-81.2020.6.02.8000 0726623v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0726623) e de Administração
(0725202), e o Documento Oficial de Demanda (0724139), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação para composição da Comissão de
Planejamento da fim de assegurar aquisição de plataforma que
permita a realização de videoconferências, como
membro representante da unidade demandante, o Oficial de Gabinete
da Diretoria Geral, como representante administrativo, o
servidor Rodrigo Ferreira Moura, técnico judiciário, do gabinete
da Secretaria de Administração e como representante técnico,
o servidor Emmanuel Constantino Tenório de Lima, analista
judiciário. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/07/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727027 e o código CRC 19ED47A1.

0006002-81.2020.6.02.8000 0727027v1
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PROCESSO : 0006002-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO : Designação. Comissão.Planejamento.Aquisição.Plataforma de videoconferências.

 

Decisão nº 1823 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Sr. Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0727027.

Acolho a indicação dos servidores, Sérgio Ramos Costa
Júnior, Oficial de Gabinete da Direção-Geral, Rodrigo Ferreira Moura,
lotado no Gabinete da Secretaria de Administração, e como
representante técnico o servidor Emmanuel Constantino Tenório de
Lima, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação, para
comporem a Comissão de Planejamento para aquisição de plataforma
que permita a realização de videoconferências. 

À Diretoria Geral para elaboração da competente Portaria
de designação, ciência aos servidores ora designados e demais
providências de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício
da Presidência

 
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 07/07/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728333 e o código CRC 6D872E4F.

0006002-81.2020.6.02.8000 0728333v6
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DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Solicito a Vossa Excelêcia a reconsideração da

indicação para composição da Comissão de Planejamento a
fim de assegurar aquisição de plataforma que permita a
realização de videoconferências, no que concerne,
especificamente, ao
membro representante da unidade demandante, pontuado no
citado ato, na figura o Oficial de Gabinete desta Diretoria-
Geral, o Sr. Sérgio Ramos Costa Júnior.

 
Recomenda-se que, no lugar do mesmo, seja

indicado outro servidor, desta feita da Secretaria Judiciária,
posto ser aquela unidade o seio natural das conduções das
sessões plenárias e, no entender deste Diretor-Geral, a melhor
alternativa no sentido de aproximação da necessária medida
com o interesse público.

 
Ademais, o servidor Sérgio Ramos Costa Júnior,

primeiro indicado, atua na Assessoria Jurídica em processos
licitatórios, estando, inclusive, há mais de uma decada, na
condição de substituto da AJ/DG, situação que recomenda o
seu afastamento do planejamento dos procedimentos de
licitação, frente a necessidade de obediência ao princípio da
segregação de funções.

 
A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria já

se pronunciou, inclusive, em outras oportunidades, no
sentido de que este Regional obedeça essa diretriz.

Despacho GDG 0731407         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 15



 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/07/2020, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731407 e o código CRC B8AF06B7.

0006002-81.2020.6.02.8000 0731407v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
 
Ratificada a composição da Comissão de Planejamento

objetivando adquirir plataforma que viabilize a realização de
videoconferências, nos termos de decisão desta Presidência
(0728333), o Senhor Diretor-Geral (0731407) solicita,
incidentamente, a reconsideração do ato sugerindo a substituição,
naquela composição, do servidor SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR.

O pedido vem fundamentado no fato de que, sendo a
Secretaria Judiciária “... o seio natural das conduções das sessões
plenárias...”, consistiria, no seu entender, “... a melhor alternativa no
sentido de aproximação da necessária medida com o interesse
público”.

Demais disso, o servidor que nominou no ato já referido
“... atua na Assessoria Jurídica em processos licitatórios, estando,
inclusive, há mais de uma decada, na condição de substituto da
AJ/DG, situação que recomenda o seu afastamento do planejamento
dos procedimentos de licitação, frente a necessidade de obediência
ao princípio da segregação de funções.”

Isso posto, sigam os autos imediatamente à Secretaria
Judiciária para manifestação.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 16/07/2020, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho AEP 0732117         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 17



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732117 e o código CRC 15061633.

0006002-81.2020.6.02.8000 0732117v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
Encaminhe-se o presente procedimento à CARP para

indicação de servidor para compor a Equipe de Planejamento da
Contratação /Aquisição da Plataforma de Videoconferência.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 16/07/2020, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732511 e o código CRC 73A6CC72.

0006002-81.2020.6.02.8000 0732511v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2020.
Indico a servidora Claudia Judith Moura de Almeida

Lima para compor a referida Equipe de Planejamento da
Contratação /Aquisição da Plataforma de Videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 17/07/2020, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732916 e o código CRC 49A1A1B8.

0006002-81.2020.6.02.8000 0732916v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2020.
De acordo com a indicação do Sr. Coordenador da CARP

no Despacho 0732916.
Encaminhe-se o presente procedimento à AEP para

ciência.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 17/07/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732940 e o código CRC 6E96A764.

0006002-81.2020.6.02.8000 0732940v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
 
Cuidam estes autos da aquisição de plataforma que

viabilize a realização de videoconferências, segundo a íntegra de
Documento de Oficialização de Demanda neles registrado (0724139).

Com base na manifestação do Senhor Diretor-Geral
(0731407), provocou-se a Secretaria Judiciária que, em ato contínuo,
declinou (0732940) no nome da servidora CLAUDIA JUDITH MOURA
DE ALMEIDA LIMA para integrar a Comissão de Planejamento hábil
a viabilizar o certame público respectivo.

Acolhida a indicação em caráter suplementar à Decisão
1823 (0728333), determino o retorno dos autos à Diretoria-Geral
para que providencie, com máxima brevidade, a elaboração da
necessária portaria, remetendo, a seguir, a minuta para a cabível
subscrição.

Uma vez publicada, e após a ciência dos servidores, que
siga o feito a sua usual evolução.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 20/07/2020, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733193 e o código CRC 6204B27E.

0006002-81.2020.6.02.8000 0733193v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 234/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0006002-
81.2020.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para aquisição de Plataforma de
Videoconferênciaa, consoante descrição no documento de oficialização de demanda nº
08/2020, composta como representante demandante, a servidora Cláudia Judith Moura
de Almeida Lima, como representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira
Moura, técnico judiciário, do gabinete da Secretaria de Administração e como
representante técnico, o servidor Emmanuel Constantino Tenório de Lima,  analista
judiciário. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Maceió, 20 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 20/07/2020, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733396 e o código CRC DF338AF8.

0006002-81.2020.6.02.8000 0733396v4

Publicador_DJE nº 20200135
Disponibilização: 22/07/2020
Publicação: 23/07/2020
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 234/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 135, de 23/07/2020, à fl. 08.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 28/07/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737421 e o código CRC 623356C3.

0006002-81.2020.6.02.8000 0737421v2
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 234/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0737421, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração, Secretaria Judiciária e
STI para ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/07/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737426 e o código CRC 0B7B0862.

0006002-81.2020.6.02.8000 0737426v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
Encaminhe-se o presente procedimento à CARP para dar

ciência à servidora Cláudia Judith Moura de Almeida Lima da
Portaria Presidência 0733396.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 29/07/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737580 e o código CRC 6B8440D0.

0006002-81.2020.6.02.8000 0737580v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas para que

dê conhecimento da Portaria 234/2020 ao servidor Emmanuel
Constantino Tenório de Lima.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/07/2020, às 14:51, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738011 e o código CRC 1B28C9D5.

0006002-81.2020.6.02.8000 0738011v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
À SEDESC, 
 
Para que o servidor Emmanuel Constantino Tenório de

Lima tome ciência da Portaria Presidência 234 (0733396).
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 29/07/2020, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738071 e o código CRC 21F8FA8D.

0006002-81.2020.6.02.8000 0738071v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Ao servidor Rodrigo Ferreira Moura, para ciência

da Portaria Presidência nº 234/2020 (doc. 0733396), e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2020, às 17:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738075 e o código CRC 60C0FC94.

0006002-81.2020.6.02.8000 0738075v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
ÀSAAP para dar ciência à servidora Cláudia Judith

Moura de Almeida Lima da Portaria Presidência 0733396.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 30/07/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738509 e o código CRC C744783B.

0006002-81.2020.6.02.8000 0738509v1
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REQUERIMENTO

AO SENHOR COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS - CARP

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006002-81.2020.6.02.8000

 

CLÁUDIA JUDITH MOURA DE ALMEIDA LIMA, servidora pública, lotada na
Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários - CARP, Matrícula 30920186,
vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, requerer a EXCLUSÃO DA
INDICAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO PARA
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, pelos fundamentos
fáticos e jurídicos abaixo aduzidos:

Em breve relato, o processo administrativo SEI Nº 0006002-81.2020.6.02.8000 iniciou-
se através do Memorando nº 547/2020 - TRE-AL/PRE/DG/GDG, destinado ao Secretário
de Tecnologia da Informação, solicitando a adesão à aquisição da plataforma EBANX,
do CNJ, por meio da Resolução CNJ nº 182/2013. Ato contínuo, o Senhor Secretário de
Informática questionou se a plataforma seria a indicada pelo CNJ e solicitou o
preenchimento do Documento de Oficialização da Demanda – DOD (constante dos
autos). Logo após, o Senhor Diretor Geral encaminhou o referido documento para a
Secretaria de Tecnologia da Informação para as medidas cabíveis à aquisição da
mencionada plataforma, oportunidade em que, por meio de Portaria, indicou servidores
para uma Comissão para dar início ao processo administrativo, com vistas à aquisição
da referida plataforma.

Na indicação inicial, foram designados um servidor da Direção-Geral (unidade
demandante), um servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação (unidade técnica)
e um servidor da Secretaria de Administração (unidade administrativa), setor este
responsável pelas licitações e contratos administrativos. Com fundamento na
segregação de função, a citada composição foi alterada e houve a indicação de um
servidor da Secretaria Judiciária, por ser a condutora das sessões plenárias.

Para iniciarmos a explanação acerca da atecnia na indicação da Requerente, como
representante demandante do contrato, primeiro se faz necessário mencionar o
conceito de fiscal demandante do contrato. Deste modo, com base na Resolução CNJ
nº 326, de 26 de junho de 2020, “fiscal demandante do contrato é o servidor
representante da Área Demandante da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos funcionais da solução”.
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Como se percebe, a função desse fiscal demandante do contrato é a fiscalização do
referido contrato administrativo para a aquisição da plataforma EBANX para a
realização de sessões plenárias e reuniões por videoconferência.

A fiscalização do contrato administrativo é o mecanismo conferido à Administração
para garantir a perfeita execução do contrato administrativo. Além de estar prevista no
artigo 58, inciso III, da Lei nº 8.666/93, esta prerrogativa consta no artigo 67, do
mesmo diploma:

Art. 67, Lei nº 8.666/93.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida
a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição.

No âmbito do contrato administrativo, o Tribunal de Contas da União conceitua a
fiscalização como sendo a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo
contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das
disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos[1].

Deste modo, a fiscalização de um contrato administrativo consiste na prerrogativa de
acompanhar a execução do contrato administrativo, verificando o cumprimento das
disposições contratuais, técnicas e administrativas, com o fito de garantir a eficiência e
a qualidade dos serviços prestados, bem como o melhor aproveitamento desses
serviços.

Ao discorrer sobre o tema, Amauri Alves Nery e Leonardo José Alves Leal Neri
apresentam as seguintes ponderações a respeito da “qualidade” do servidor escolhido
como fiscal:

Capacitação em obras, serviços e compras diversas: Todos os fiscais devem ter
um treinamento acadêmico compatível com o tipo de contrato que irá
gerenciar. Um contrato de obra, por exemplo, deverá ser gerenciado,
preferencialmente, por engenheiro ou arquiteto. Um contrato de conservação e
limpeza, por sua vez, preferencialmente, por um profissional formado em
Administração. Isso pelo fato de que cada contrato tem suas peculiaridades dominadas
por profissionais habilitados.

A qualificação do representante da administração indicado para acompanhar a
execução e a fiscalização do contrato, sendo o objeto uma obra ou serviço de
engenharia, deverá ser engenheiro, pois a esse cabe, em face das normas próprias (Lei
nº 5.194/99 e Resolução do CONFEA nº 218/75), fiscalizar a execução desses objetos.

Capacitação em Direito: É essencial, ainda, que os fiscais tenham conhecimento no
campo do Direito, principalmente, Administrativo, Tributário, Previdenciário e
Trabalhista. Todos os contratos públicos, independentemente de objeto e valor,
possuem repercussão no campo do direito. (...)

Licitação e Contratos Públicos: Uma vez adquiridos os conhecimentos nos
campos acadêmicos afetos a determinado contrato (engenharia, arquitetura,
administração, etc.), deve ser desenvolvido o conhecimento no campo de
licitação e contratos públicos. Cursos de treinamento, seminários, etc. estão
disponíveis com esse objetivo. Como se pode perceber, a função de fiscal de
contrato envolve uma série de conhecimentos específicos e genéricos
ligados às atividades econômicas, administrativas, jurídicas, contábeis, de
engenharia e até mesmo de conhecimentos eminentemente empíricos. Como
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é do conhecimento público, todos nós, de uma forma ou de outra, somos no nosso
dia-a-dia fiscais de contratos, pois em qualquer negócio que fazemos, estamos
exercendo a função de fiscalização: fiscalizando o empregado doméstico em seus
afazeres; exigindo do lojista a entrega do móvel que fora comprado ou da nota fiscal
correspondente; verificando se o caixa do supermercado não está incluindo
mercadoria não adquirida; conferindo o extrato da conta bancária, etc.[2]

A Requerente, ora indicada como “representante demandante do contrato”, não possui
aptidão e conhecimentos técnicos e jurídicos hábeis ao fiel cumprimento desse mister.
Para a composição desta Comissão é imprescindível que os servidores possuam
conhecimentos técnicos de informática, licitação e contratos administrativos, bem
como acerca do planejamento operacional deste Tribunal.

É de se destacar que a Requerente não possui conhecimento técnico nem jurídico
acerca de nenhuma destas variantes. Não tem formação em licitação e contratos
administrativos, não tem conhecimentos técnicos em informática nem acerca do
planejamento operacional do Tribunal Regional Eleitoral, estando, pois, impossibilitada,
por ausência de formação adequada, para a composição da referida Comissão.
Outrossim, a mencionada aquisição envolverá conhecimentos sobre custos e
operacionais acerca da capacidade técnica dos serviços prestados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas em seu sítio eletrônico, conhecimentos estes que fogem à
função desempenhada pela ora Requerente e também ao seu âmbito de formação e de
conhecimento.

A plataforma EBANX engloba o planejamento operacional deste Egrégio Tribunal, uma
vez que o mesmo consiste na especificação de recursos que devem estar disponíveis
para cada setor e para cada produto jurídico fornecido ao público e ligado à eficiência
do órgão.

Assim, a Requerente, no exercício da função de taquigrafia, não tem acesso nem
conhecimento sobre nenhuma das variantes que envolvem o referido contrato para a
aquisição da plataforma EBANX.

O fato de a Requerente trabalhar com a sessão plenária não a confere competência
para atuar como fiscal demandante do já mencionado contrato. Ademais, como é
cediço, as competências técnicas que envolvem o desenvolvimento das sessões
plenárias, atualmente, são executadas por um funcionário terceirizado com
especialidade técnica de informática, som e imagem. É este funcionário terceirizado que
executa as funções de verificação do funcionamento técnico dos microfones e áudios
atualmente utilizados por este Tribunal nas sessões plenárias.

A fiscalização deste contrato é de suma importância para o desenvolvimento das
atividades deste Regional, podendo a inaptidão técnica do fiscal demandante do
referido contrato ocasionar sérios danos ao interesse público e ao próprio Tribunal,
uma vez que é necessário e imperioso que o fiscal tenha conhecimento técnico
suficiente acerca da área do objeto do contrato e das matérias a ele correlatas, bem
como instrumentos capazes de conferir eficiência ao administrado.

Por todo o exposto, a Requerente pleiteia a sua exclusão da Comissão do antedito
processo de aquisição da plataforma EBANX, indicada pelo Conselho Nacional de
Justiça, tendo em vista a ausência de aptidão técnica e de conhecimento jurídico para o
exercício deste mister, uma vez que estas aptidões fogem às atribuições
administrativas realizadas em seu setor dentro da Secretaria Judiciária.

Destarte, encaminho o presente pleito para a apreciação dos superiores hierárquicos.
Requerimento SAAP 0742875         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 33



Termos em que,

Pede deferimento.

 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2020.

 

Cláudia Judith Moura de Almeida Lima

Matrícula nº 30920186
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
De acordo com o requerimento SAAP (0742875).
Ao gabinete da Secretária Judiciária para as demais

providências.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 13/08/2020, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744679 e o código CRC 1FC14542.

0006002-81.2020.6.02.8000 0744679v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
 
À Diretoria-Geral, para análise do Requerimento SAAP

(0742875), concernente à indicação da servidora Cláudia Judith
Moura de Almeida Lima para compor a comissão de planejamento
para aquisição da plataforma EBANX, uma vez que não possui a
competência técnica necessária ao desenvolvimento das atividades
como fiscal demandante deste contrato.

 
Em arremate, insta destacar o § 1º do art. 22 da

Instrução Normativa nº 05/2017, que dispõe:
§ 1º A equipe de Planejamento da Contratação é o
conjunto de servidores, que reúnem as competências
necessárias à completa execução das etapas de
Planejamento da Contratação, o que inclui
conhecimentos sobre aspectos técnicos e de
uso do objeto, licitações e contratos, dentre
outros. (grifo nosso)
 

Nesse sentido, encaminho os autos à Vossa Senhoria para
conhecimento e deliberação superior acerca da solicitação em
comento.

 
Respeitosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 13/08/2020, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.
Ciente da situação disposta no Despacho GSJ

0744814, retornem-se os autos à Secretaria Judiciária, para
indicação de outro servidor da unidade para a execução do
mister.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/08/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745348 e o código CRC 6EF7A10B.
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.
Ciente do Despacho GDG 0745348.
À CARP para ciência, e para indicar outro servidor da

unidade à execução do referido trabalho.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 14/08/2020, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745532 e o código CRC 69AC06FB.
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
Em atenção ao Despacho GDG 0745348, indico o servidor

Luciano Apel para compor a referida Equipe de Planejamento da
Contratação /Aquisição da Plataforma de Videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 19/08/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747927 e o código CRC 27F72C88.
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
De acordo com a indicação do Sr. Coordenador de

Acompanhamento e Registros Plenários no Despacho 0747927.
Devolvo o presente procedimento à Diretoria-Geral para

ciência e providências que entender necessárias.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 19/08/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747951 e o código CRC 64898B58.
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Senhor Vice-Presidente no exercício da

Presidência,
 
 Trata-se de proposição da Senhora Secretária

Judiciária (0744814), consubstanciada no Requerimento
SAAP 0742875 , com vistas à substituição da servidora
Cláudia Judith Moura de Almeida Lima, nomeada para
compor a Comissão de Palanejamento para aquisição da
plataforma EBANX por meio da Portaria 234 (0733396). 

Instada a proceder à indicação de outro servidor da
unidade para a substituição pretendida, fora indicado o
servidor Luciano Apel para compor a referida Equipe de
Planejamento (0747951). 

Assim, aquiescendo com a proposição da Sra.
Secretária Judiciária, submeto o presente procedimento à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, salvo
melhor entendimento, o acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/08/2020, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748620 e o código CRC 68563D1D.
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PROCESSO : 0006002-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA JUDICIÁRIA
ASSUNTO : Alteração.Designação.Composição.Comissão.
 

Decisão nº 2086 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral ,
inserta no evento nº 0748620.

Designo o servidor Luciano Apel, para compor a comissão
de planejamento para aquisição da plataforma EBANX, em
substituição à servidora Cláudia Judith Moura de Almeida, nomeada
através da Portaria 234 (0733396).

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à
SJ para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de
gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 26/08/2020, às 01:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750731 e o código CRC 4D8E0961.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 272/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE, NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e conforme  evento
0750731, do Procedimento Administrativo nº 0006002-81.2020.6.02.8000,

Resolve:

Art. 1º. Alterar o art. 1º da Portaria Presidência nº 234/2020, publicada em
23/07/2020, passando a vigorar  com a seguinte redação:

" Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para aquisição de Plataforma de
Videoconferência, consoante descrição no documento de oficialização de demanda nº
08/2020, composta como representante demandante, o servidor Luciano Apel, em
substituição à servidora Claudia Judith Moura de Almeida Lima; como representante
administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, técnico judiciário, do gabinete
da Secretaria de Administração e como representante técnico, o servidor Emmanuel
Constantino Tenório de Lima, analista judiciário."

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Maceió, 26 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 26/08/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751627 e o código CRC 8303470A.
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 272/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 160, de 31/08/2020, à fl. 06.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 01/09/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753919 e o código CRC FFBB5467.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 272/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0753919, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração, à STI e à Secretaria
Judiciária para ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/09/2020, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753924 e o código CRC 30FB0D3A.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2020.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas para que

o servidor Emmanuel Constantino Tenório de Lima tenha
conhecimento da Portaria nº 272/2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/09/2020, às 11:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0756552 e o código CRC 324A8243.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2020.
 
Ciente da Portaria Presidência 272 (0751627). À CARP

para conhecimento do servidor Luciano Apel.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 04/09/2020, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0756654 e o código CRC BB59745C.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2020.
À SEDESC, 
 
Para que o servidor Emmanuel Constantino Tenório de

Lima tome conhecimento da Portaria Presidência 272 (0751627) e dê
continuidade ao feito.

 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 04/09/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0756689 e o código CRC 72372D74.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Ciente da Portaria Presidência 272 (0751627) e, em

virtude do trabalho remoto, informo meu telefone pessoal,
82 988571808, para que a comunicação com os demais
integrantes da comissão seja facilitada.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Analista Judiciário, em 09/09/2020, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758864 e o código CRC 794EA6A9.
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
Ciente da Portaria Presidência 272 (0751627).
À SRPP para conhecimento do servidor Luciano

Apel.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 10/09/2020, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759746 e o código CRC ABAED076.
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Ciente da Portaria Presidência 272 (0751627) e, em

virtude do trabalho remoto, informo meu telefone pessoal,
82 99635-5131 para que a comunicação com os demais
integrantes da comissão seja facilitada.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em
11/09/2020, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760820 e o código CRC E8F0D80E.
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Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização

Com o advento da pandemia causada pelo COVID-19 e o seu necessário
enfrentamento, diversas medidas de isolamento social e restrições de locomoção
tiveram que ser implementadas. Apesar dessa realidade, persiste a necessidade da
prática de atos processuais que implicam interação entre magistrados e demais atores
do Sistema de Justiça. Especialmente para aqueles casos que exigem rápida resposta
do Judiciário.

O CNJ colocou a disposição dos Tribunais e magistrados brasileiros a plataforma
Webex da Cisco, fruto de um de Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a Cisco
Brasil Ltda, sendo sua duração concomitante ao período especial vivenciado pela
pandemia.

Durante o enfrentamento da pandemia, observou-se uma mudança substancial da
forma de trabalho dos Servidores, Magistrados e demais usuários deste TRE/AL,
predominando o teletrabalho, bem como a realização de reuniões de forma remota,
audiências e sessões de julgamento nos colegiados dos Tribunais.

Esta novel forma de proceder demanda a adaptação do corpo técnico, além da
disposição aos envolvidos, de mecanismos capazes de dar vazão, de forma eficiente, a
produção técnica desta justiça especializada.

2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Fornecimento de serviço de videoconferência;

mínimo de 60 (sessenta) organizadores de reuniões;

mínimo de 100 (cem) convidados por reunião;

possibilidade de definir organizadores alternativos;

Convidados não precise de licença para participar das reuniões;

Criptografia ponta a ponta;
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Permitir compartilhamento de arquivos, aplicativos e telas;

Permitir reuniões instantâneas e agendadas;

Suporte para iPhone, iPad, Android e outros dispositivos usáveis;

Ter a função sala de espera;

Permitir controle da reunião por parte do organizador como: gerenciamento de
usuário, habilitação e inabilitação de som e imagem dos participantes;

Disponibilização da versão mais atualizada durante o período de vigência do
contrato;

Suporte pelo menos em horário comercial;

período de prestação do serviço de 12 (doze) meses.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

No mercado dispomos de diversas soluções que inicialmente atendem as necessidades
do TRE/AL, são elas: Webex Cisco, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dentre
outras.

4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico 9/2020 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
processo n.º 2555/2019;

Pregão Eletrônico 44/2020 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
processo nº 08191073201202090.

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Idêntico ao informado no item 3.

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica, s.m.j.

7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Existem alternativas gratuitas no mercado de TIC para serviços de videoconferência, os
próprios serviços listados possuem versões gratuitas, mas que possuem algumas
limitações tais como: uso pessoal, limitação do número de participantes, limitação da
duração da reunião, sem controle administrativo, dentre outras limitações.

8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica, s.m.j., uma vez que trata-se de serviço de videoconferência.

9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica, s.m.j., por se tratar de contratação de serviço de videoconferência.

10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
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Não se aplica, s.m.j., por se tratar de contratação de serviço de videoconferência.

11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

A estimativa de gasto da contratação é da ordem de R$ 68.497,20 (sessenta e oito mil,
quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

Permitir a realização de reuniões de forma remota, audiências e sessões de julgamento
nos colegiados dos Tribunais e nos Cartórios Eleitorais.

13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Trata-se de contratação de serviço de videoconferência pelo prazo de 12 (doze)
meses.

14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Melhoria da infraestrutura e governança de TI (MACRODESAFIO 8).

15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Permitir a realização de reuniões, audiências e sessões de julgamento em
ambiente virtual de videoconferência;

Economia financeira e otimização do tempo, uma vez que permite a realização de
reuniões sem a necessidade de deslocamento das partes envolvidas.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Assegurar e salva guardar a comunicação remota através de serviço de
videoconferência.

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não há previsão de necessidade de adequação do ambiente

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Idêntico ao informado no item 11.

19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Poderá ser necessária a contratação de treinamento para utilização do serviço,
aumento da banda de Internet, além de câmeras e microfones para instalação nos
computadores.

19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Pode-se utilizar uma versão gratuita das ferramentas com as suas limitações.

19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Pode-se utilizar uma versão gratuita das ferramentas com as suas limitações.
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19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Pode-se utilizar uma versão gratuita das ferramentas com as suas limitações.

20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de contrato de prestação de serviço continuado.

20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

O serviço deve ser prestado de forma integral.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Sugere-se que seja realizada licitação com item único.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

Como de praxe neste Tribunal é a utilização de Pregão Eletrônico, é sugerida, s.m.j.,
está modalidade de aquisição.

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A ser definido pela COFIN

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

12 meses.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Com base na Portaria Presidência 225/2020 - 0729813

Integrante Demandante: Luciano Apel

Integrante Técnico: Emmanuel Constantino Tenório de Lima

Integrante Administrativo: Rodrigo Ferreira Moura

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da Informação

21. Análise de Riscos:

O atraso ou a não contratação do pretendido serviço de videoconferência, implicará no
uso de ferramentas com as limitações da versão gratuita. Além de que, dependendo do
quantitativo de uso, os links de Internet podem se mostrar insuficientes para atender a
contento a demanda do serviço.

Lista de Potenciais Fornecedores
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https://xtech.com.br/

https://www.multinetwork.com.br/

https://www.microsoft.com/

https://www.webex.com/

https://zoom.us/

https://meet.google.com/

Maceió, 14 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Analista Judiciário, em 14/10/2020, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 19/10/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em
22/10/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785343 e o código CRC 7FDF058A.

0006002-81.2020.6.02.8000 0785343v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Com a conclusão dos trabalhos da Comissão de

Planejamento para aquisição de Plataforma de
Videoconferência, consoante descrição no documento de
oficialização de demanda nº 08/2020 (Portaria Presidência
272/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG (documento 0751627),
encaminhamos os Estudos Preliminares realizados para
adoção das medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em
22/10/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792280 e o código CRC 1CF2E318.

0006002-81.2020.6.02.8000 0792280v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
 
Retorne-se o presente procedimento à Comissão de

Planejamento para aquisição de Plataforma de
Videoconferência, instituída pela Portaria Presidência nº
272/2020 (0751627), para manifestação quanto à necessidade
de elaboração de Projeto Básico, objetivando a contratação
pretendida objeto dos autos.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/10/2020, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796079 e o código CRC F6175158.

0006002-81.2020.6.02.8000 0796079v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SRPP para as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 29/10/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796768 e o código CRC C70763BB.

0006002-81.2020.6.02.8000 0796768v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

                      O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de
serviços de videoconferência.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1. Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

                   Durante o enfrentamento da pandemia, observou-se uma mudança
substancial da forma de trabalho dos Servidores, Magistrados e demais usuários deste
TRE/AL, predominando o teletrabalho, bem como a realização de reuniões de forma
remota, audiências e sessões de julgamento nos colegiados dos Tribunais.

                        Diante dessa novel realidade, mostra-se necessário a contratação de
serviço de videoconferência para que servidores, magistrados e demais usuários que
se encontram distantes fisicamente, possam realizar e participar de reuniões, sessões,
audiências e eventos de forma remota.

 

2.2. Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

·                   Dotar o TRE/AL de serviço que permita a realização de videoconferência.

 

2.3. Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

·                   Garantir que reuniões e eventos possam ser realizados com a participação
de pessoas fisicamente distantes;

·                   Diminuição dos custos com diárias, visto que, alguns dos treinamentos e
reuniões poderão ser realizadas de forma remota.

 

2.4. Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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·                   Melhoria da infraestrutura e governança de TI (MACRODESAFIO 8).

 

2.5. Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

                        Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD), demais instruções e os Estudos Preliminares
constantes do Procedimento SEI nº 0006002-81.2020.6.02.8000.

 

2.6. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

                        A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e
visa disponibilizar o serviço de videoconferência para o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais.

 

2.7. Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

                        Entendemos, salvo juízo superior, que o serviço poderá ser prestado
por Webex Cisco, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dentre outras que atendar os
requisitos especificados.

 

2.8. Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

                        O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de prestação de serviço continuado.

 

2.9. Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

                        Não haverá parcelamento e a adjudicação será por Item.

 

2.10. Vigência

                        A vigência da prestação do serviço será de 12 (doze) meses.

 

2.11. Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

                        A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário. A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de
serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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2.12. Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

                   Não há previsão de necessidade de adequação do ambiente, conforme
levantado nos estudos preliminares.

 

2.13. Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1.                   O licitante deverá realizar o devido registro do serviço junto ao prestador
do serviço;

2.                  O licitante deverá fornecer as informações necessárias para que o serviço
seja utilizado;

3.                  Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.

 

2.14. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1.                  Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2.                  Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela
decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo e da proposta;

3.                  Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4.                  Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; e

5.                  Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.

 

2.15. Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1.              Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

2.              Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos
produtos (manuais, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
ou em inglês;

3.              Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4.              Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
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5.              Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado;

6.              Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;

7.              Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços de garantia
técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução
dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.               Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

9.              Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras
de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;

10.           Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;

11.           Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar o serviço.

12.          Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado.

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

O serviço de videoconferência deve ter as seguintes características:

1. Mínimo de 60 (sessenta) organizadores de reuniões;

2. Mínimo de 100 (cem) convidados por reunião;

3. Possibilidade de definir organizadores alternativos;

4. Convidados não precise de licença para participar das reuniões;

5. Criptografia ponta a ponta;

6. Permitir compartilhamento de arquivos, aplicativos e telas;

7. Permitir reuniões instantâneas e agendadas;

8. Suporte para iPhone, iPad, Android e outros dispositivos usáveis;
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9. Ter a função sala de espera;

10. Permitir controle da reunião por parte do organizador como: gerenciamento de
usuário, habilitação e inabilitação de som e imagem dos participantes;

11. Disponibilização da versão mais atualizada durante o período de vigência do
contrato;

12. Suporte pelo menos em horário comercial.

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1.              Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável
por representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2.              Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da
execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do
Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3.              Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto
do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1.               Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

2.               A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito;

3.               Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio prestador do
serviço ou por rede credenciada pelo prestador do serviço;

4.               O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5.               Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

6.               Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

 

Recebimento do Objeto:
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1.              O Tribunal designará comissão para realizar o recebimento provisório, que
só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2.              Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.              As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio da prestadora do
serviço.

4.               A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

1.               O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

 

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)

          O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto a prestadora do
serviço.

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1.              O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do
fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV,
“a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições
iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:

1.              Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade
do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

2.               Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

2.              Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1.              Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere ao fornecimento de serviço de videoconferência, cujos direitos autorais
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do fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.

 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1.              Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

1.              Advertência:

1.               A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2.              Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

2.              Multa de:

1.              0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

1.             No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

2.             No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento;

2.              5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3.              15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.

2.              Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

3.               Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2.              O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

3.              As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
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4.              O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5.              Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6.              Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e §
1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

7.              O período de atraso será contado em dias corridos.

8.              No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

9.              A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

                      Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem aos constantes no
item 3.1 (descrição do objeto).

 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)

                      Esta contratação não contém modelos de documentos.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em
11/02/2021, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 11/02/2021, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853814 e o código CRC B935AD06.

0006002-81.2020.6.02.8000 0853814v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2021.
Com a conclusão dos trabalhos da Comissão de

Planejamento para aquisição de Plataforma de
Videoconferência, consoante descrição no documento de
oficialização de demanda nº 08/2020 (Portaria Presidência
272/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG (documento 0751627),
encaminhamos os Estudos Preliminares (documento 0785343)
e Termo de Referência (documento 0854401) para adoção das
medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em
12/02/2021, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0854401 e o código CRC E5A19CE8.

0006002-81.2020.6.02.8000 0854401v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2021.
Considerando o Termo de Referência, ora anexado

no evento SEI nº 0853814, objetivando à contratação de
serviços de videoconferência, faço remessa dos presentes
autos à COMAP, para pesquisa de preços e
demais providências  decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 18/02/2021, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0854907 e o código CRC 167C4E57.

0006002-81.2020.6.02.8000 0854907v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0854907, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2021, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0855222 e o código CRC 949B9DA9.

0006002-81.2020.6.02.8000 0855222v1
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E-mail - 0870977

Data de Envio: 
  25/03/2021 11:35:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@xpon.com.br
    comercial@xpon.com.br
    suporte@xpon.com.br

Assunto: 
  Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de videoconferência, 

Para tanto, solicitamos proposta, conforme Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2020PE060 - 501.525-2020-4 - XP - aquisição de solução de videoconferência em nuvem 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE – 060/2020 

No dia 17 de dezembro de 2020, no Tribunal Superior do Trabalho, órgão 

gerenciador desta Ata, registram-se os preços da empresa abaixo identificada para 

aquisição de solução de videoconferência em nuvem e serviço de suporte técnico, conforme 

descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico n.º 060/2020, tendo como órgãos 

participantes os TRT’s da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões. As especificações técnicas constantes do 

processo administrativo TST 501.525/2020-4, bem assim os termos da proposta, integram 

esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
Este registro de preços tem a vigência de um ano, até 17 de dezembro de 2021. 

Item Especificação Unidade 
Quantidade 

total 
registrada 

Pedido 
mínimo 

Preço 
unitário 

registrado 

1 

Serviço de videoconferência em 
nuvem, por 12 (doze) meses 
Marca/Fabricante: Zoom 
Modelo: Zoom Meeting Webinar, 
Streaming de Áudio e Vídeo, Chat 
e Gravação 

Administradores 
de Reunião 5481 1 R$ 280,00 

2 

Serviço para conector de terminal 
endpoint com utilização de 
protocolo SIP e H323, por 12 
(doze) meses 
Marca/Fabricante: Zoom 
Modelo: Zoem CRC - Conference 
Room Conector - CRC - 
SIP/H.323 

Terminal 217 1 R$ 20,00 

3 Implantação/disponibilização do 
serviço Serviço 25 1 R$ 50,00 

Empresa vencedora: XP On Consultoria Ltda. 
CNPJ: 23.518.065/0001-29  
Endereço: SCN quadra 5, bloco A, entrada 50, sala 1406, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.715-010 
Telefone: (61) 3247 2000/ 99559-8100 
E-mail: aguinaldo.barbosa@xpon.com,br  

 

Dirley Sérgio de Melo 
Secretário de Administração 

Tribunal Superior do Trabalho 

Aguinaldo Alves Barbosa 
Representante Legal 

XPOn Consultoria Ltda. 

Marcos França Soares 
Coordenador de Licitações e Contratos 

Tribunal Superior do Trabalho  
 

AGUINALDO ALVES 
BARBOSA:234903811
49

Assinado de forma digital por 
AGUINALDO ALVES 
BARBOSA:23490381149 
Dados: 2020.12.17 16:48:29 -03'00'
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MARCOS FRANCA 
SOARES:46219641191

Assinado de forma digital por MARCOS FRANCA SOARES:46219641191 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PF 1v2, 
ou=00360305134224, cn=MARCOS FRANCA SOARES:46219641191 
Dados: 2020.12.17 17:32:31 -03'00'

DIRLEY SERGIO DE 
MELO:25814770163 
Secretário de Administração e 
Ordenador da Despesa 
2020.12.17 17:40:12 -03'00'
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

 
QUANTITATIVO REGISTRADO POR ÓRGÃO 

Orgão 
Quantitativo a ser registrado por item 

Item 1 Item 2 Item 3 

TST 12 6 1 
CSJT 2 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região 

UASG: 80009 
650 4 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região 

UASG: 80010 
1400 20 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região 

UASG: 80008 
251 24 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região 

UASG: 80014 
338 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região 

UASG: 80007 
210 1 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região 

UASG: 80006 
94 5 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região 

UASG: 80004 
91 1 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região 

UASG: 80012 
372 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região 

UASG: 80016 
187 25 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 11ª Região 

UASG: 80002 
153 96 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região 

UASG: 80013 
200 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região 

UASG: 80005 

100 1 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região 

UASG: 80015 

74 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região 

UASG: 80011 

317 2 1 

Tribunal Regional do 54 0 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

Trabalho da 16ª Região 
UASG: 80018 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região 

UASG: 80019 

104 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região 

UASG: 80020 

159 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região 

UASG: 80022 

100 30 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região 

UASG: 80023 

84 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região 

UASG: 80021 

72 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 22ª Região 

UASG: 80024 

41 2 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região 

UASG: 80025 

176 0 1 

Tribunal Regional do 
Trabalho da 24ª Região 

UASG: 80026 

240 0 1 

TOTAIS: 5.481 217 25 
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E-mail - 0871388

Data de Envio: 
  25/03/2021 17:36:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    aguinaldo.barbosa@xpon.com.br

Assunto: 
  Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

Mensagem: 
   Senhor Aguinaldo,

Conforme contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços
de videoconferência,

Para tanto, solicitamos proposta, conforme Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
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CONTRATO Nº 64/2020  

 

PROCESSO nº 2020.0.000031272-8 

 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, E L3 
INFORMÁTICA LTDA. PARA AQUISIÇÃO DE 
LICENÇA CORPORATIVA DE USO DO 
SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM 
CONFERENCE COM SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA 
E SUPORTE TÉCNICO. 

 

  

 

CONTRATANTE: União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Presidente Wilson, nº 198, 

Centro, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 06.170.517/0001-

05, representado pela Diretora-Geral Adriana Freitas Brandão Correia, no uso de 

suas atribuições,  de acordo com a delegação de atribuições contidas no Ato do 

Gabinete da Presidência nº 530/2019. 

 

CONTRATADA: L3 INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

21.270.587/0001-29, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, salas 

126 e 127 - 12º andar, Baeta Neves, São Bernardo do Campo, São Paulo/SP, 

neste ato representada pelo Senhor  Lucas Ribeiro Lopes, brasileiro,  casado, 

residente e domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo/SP, portador da 

Cédula de Identidade nº 46.622.478-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 

366.324.698-17, na qualidade de sócio, de acordo com a representação legal 

que lhes é outorgada pelo contrato social do doc. 1228466 dos autos em 

epígrafe.               . 

  

As CONTRATANTES resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da 

dispensa de licitação autorizada nos autos do Processo nº 2020.0.000031272-8, 

com fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, e vinculado ao Termo de 

Referência e anexos constantes naqueles autos, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.   O objeto do presente contrato é a aquisição de licença corporativa de uso 

do software de videoconferência Zoom Conference, com  serviços 

complementares de instalação, configuração, garantia e suporte técnico pelo 

período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência do doc. 1177842,  proposta do doc. 1189858 e Termo de 

Confidencialidade e Sigilo em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1.  O valor do presente contrato é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

2.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1.  A despesa decorrente desta contratação, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) correrá por conta do elemento 33.90.40.19 - Computação em 

nuvem – Software como serviço (SAAS), relativa ao Programa de Trabalho 

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral, do 

Orçamento do TRE/RJ, conforme Nota de Empenho nº   1325, de 30/9/2020. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1.  O presente contrato terá vigência desde a publicação do extrato do 

contrato até o período de  12 meses após o recebimento definitivo do objeto, 

referente ao período de garantia/suporte previsto na cláusula quinta. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA E DO SUPORTE 

5.1. A garantia e o suporte deverão obedecer ao disposto no Termo de 

Referência (doc. 1177842), dos autos do processo em epígrafe.  
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1.   O CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de 

referência e seus anexos; 

c) comunicar à contratada a ocorrência de quaisquer imperfeições 

verificadas no objeto fornecido, fixando prazo para seja sanado o 

problema; 

d) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as 

condições de preço e prazo estabelecidas no termo de referência e 

seus anexos; 

 

6.2.  A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) executar o objeto deste Contrato conforme as determinações 

previstas no Termo de Referência (doc. 1177842); 

b) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 

no Edital e seus Anexos, o objeto fornecido com defeito; 

c) manter, durante toda a execução do contrato, a regularidade 

fiscal perante a Receita Federal/INSS e o FGTS, conforme Termo de 

Referência (doc. 1177842); 

d) responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou 

aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato; 

e) não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do 

presente contrato; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1.   Conforme os termos e condições do subitem 4.7 do Termo de Referência 

(doc. 1177842), dos autos do processo em epígrafe. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 

8.1.   O preço pelo qual serão contratadas a licença e os serviços 

complementares será fixo e irreajustável durante a vigência da contratação. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

9.1  A responsabilidade por atos praticados no decorrer da contratação 

encontra-se prevista no item 4.11 do Termo de Referência (doc. 1177842), dos 

autos do processo em epígrafe. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1.     Da aplicação das sanções definidas na Cláusula anterior caberão os 

recursos previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/1993, observados os prazos e 

procedimentos ali estabelecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

11.1.     O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

na ocorrência superveniente de quaisquer das hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1.     O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do 

CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, 

nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie. 

12.2.     Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurada à CONTRATADA o direito ao 

contraditório e à prévia e ampla defesa. 

12.3.     A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da decisão da 

autoridade competente em processo administrativo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

13.1.     O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial, 

conforme o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1.     O foro competente será o da Seção Judiciária da Justiça Federal, na 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer questão relativa ao 

presente Contrato. 

E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

Contrato lavrado em 2 vias de igual teor e forma, assinado pelas partes 

contratantes e testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro,   de                 de 2020 . 

 

                                                                                                                                 

ADRIANA FREITAS BRANDÃO CORREIA 
Diretora-Geral do TRE/RJ 

 

                                                                                                                                                  

L3 INFORMÁTICA LTDA. 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 
 
 
 
NOME: 
CPF: 
 
 
 
 

LUCAS RIBEIRO 
LOPES:366324698
17

Assinado de forma digital por 
LUCAS RIBEIRO 
LOPES:36632469817 
Dados: 2020.10.01 12:13:50 
-03'00'

ANDREA RODRIGUES 
FORTES:00010747

Assinado de forma digital por 
ANDREA RODRIGUES 
FORTES:00010747 
Dados: 2020.10.01 13:30:02 -03'00'

ADRIANA FREITAS 
BRANDAO 
CORREIA:09615118

Assinado de forma digital por 
ADRIANA FREITAS BRANDAO 
CORREIA:09615118 
Dados: 2020.10.01 13:57:19 -03'00'

1 outubro

MARIANA MUSSE 
PEREIRA:0071507
6

Assinado de forma digital 
por MARIANA MUSSE 
PEREIRA:00715076 
Dados: 2020.10.01 
14:47:26 -03'00'
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ANEXO  

 
Termo de Confidencialidade e Sigilo 

 
A empresa L3 INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica com sede em na Avenida 
Getúlio Vargas, nº 126, salas 126 e 127 - 12º andar, Baeta Neves, São 
Bernardo do Campo, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.270.587/0001-29, neste ato representada na forma de seus atos 
constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por 
tomar conhecimento de informações sobre o ambiente computacional da 
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, aceita as regras, condições e obrigações 
constantes do presente Termo. 
 
 
1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e  
adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do TRE-
RJ reveladas à EMPRESA RECEPTORA em função da prestação dos serviços 
objeto do contrato nº 64/2020. 
 
2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral 
ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo 
incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, 
cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, 
fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, pendrives, 
fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, 
especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou 
distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, 
invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, 
dentre outras. 
 
3. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir nem dar 
conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do TRE-RJ, das 
informações restritas reveladas. 
 
4. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não 
permitir que seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados 
e/ou prepostos utilizem, de forma diversa da prevista no contrato de prestação 
de serviços ao TRE-RJ, as informações restritas reveladas. 
 
5. A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas 
fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de 
serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas 
discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de 
serviços ao TRE-RJ devendo cientificá-los da existência deste Termo e da 
natureza confidencial das informações restritas reveladas. 
 
6. A EMPRESA RECEPTORA firmará acordos por escrito com seus diretores, 
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos 
sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do 
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presente Termo. 
 
7. A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao TRE-RJ 
qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo de que tenha 
tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, 
independentemente da existência de dolo. 
 
8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente 
comprovadas, sem autorização expressa do TRE-RJ, possibilitará a imediata 
rescisão de qualquer contrato firmado entre o TRE-RJ e a EMPRESA RECEPTORA 
sem qualquer ônus para o TRE-RJ. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará 
sujeita ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos 
pelo TRE-RJ advindos de sua ação ou omissão, inclusive os de ordem moral, 
bem como os de responsabilidade civil e criminal, os quais serão apurados em 
regular processo judicial ou administrativo. 
 
9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo 
em vigor desde a data de acesso às informações restritas do TRE-RJ. 
 
E, por aceitar todas as condições e obrigações constantes deste documento, a 
EMPRESA RECEPTORA assina o presente Termo através de seu representante 
legal. 
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E-mail - 0871417

Data de Envio: 
  25/03/2021 18:01:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    diego.santana@l3software.com.br

Assunto: 
  Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Senhor Diego,

Conforme contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços
de videoconferência,

Para tanto, solicitamos proposta, conforme Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
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E-mail - 0871423

Data de Envio: 
  25/03/2021 18:06:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@wetalkit.com.br
    william@wetalkit.com.br

Assunto: 
  Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Senhor William,

Conforme contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços
de videoconferência,

Para tanto, solicitamos proposta, conforme Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
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E-mail - 0871431

Data de Envio: 
  25/03/2021 18:14:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@software.com.br

Assunto: 
   Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de videoconferência,

Para tanto, solicitamos proposta, conforme Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
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De: Luiz Gomes <luiz.gomes@xpon.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 30/03/2021 03:50 PM
Assunto: [seic] Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000
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Prezada Lisiana, boa tarde !
 
Conforme solicitado, segue anexo proposta 0330A-21 referente a aquisição de licenças de videoconferência.
Estamos a disposição para �rar qualquer dúvida.
 
Atenciosamente,
 

  

Luiz Gomes
Account Manager
Public sector
+55 61 99148-6496
+55 61 3247-2000
luiz.gomes@xpon.com.br
www.xpon.com.br

 
 
De: Aguinaldo Barbosa <aguinaldo.barbosa@xpon.com.br> 

 Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 18:35
 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>; Luiz Gomes <luiz.gomes@xpon.com.br>

Paulo David <paulo.david@xpon.com.br>
 Assunto: ENC: Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

 
Boa tarde Sra. Lisiane.
 
Inicialmente muito obrigado por nos contatar. Teremos a grata sa�sfação em poder apresentar a nossa proposta e tud
faremos para atender integralmente as especificações em anexo.
 
Estou copiando o Sr. Luis Gomes, nosso account responsável por contas de Governo, tenho a plena certeza que ele da
Sra a pronta atenção para o envio da proposta.
 
Conte sempre conosco. Nos colocamos ao seu inteiro dispor.
 
SDS
 

 
-----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
 Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 17:37

 Para: Aguinaldo Barbosa <aguinaldo.barbosa@xpon.com.br>
 Assunto: Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

 
Senhor Aguinaldo,
 
Conforme contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de
videoconferência,
 
Para tanto solicitamos proposta conforme Termo de Referência em anexo
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Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
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Anexados:

Arquivo: Proposta 0330A-
21.pdf

Tamanho:
442k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Os autos foram enviados a esta Seção visando

apresentação de pesquisa de preço e demais providências,
Despacho GDG - 0854907,  relacionadas
à pretensa contratação de serviços de videoconferência,
consoante Termo de Referência presente no evento
Sei 0853814.

Para tanto, foram enviadas inúmeras
correspondências eletrônicas a potenciais
fornecedores  (0870977, 0871388, 0871417, 0871423 e 0871431),  obtendo-
se, apenas, proposta de preço da empresa  XP ON Consultoria
Ltda, CNPJ: 23.518.065/0001-29.

De início, foi apresentada proposta abarcando a
possibilidade de 60 (sessenta) administradores, o que viabiliza
a ocorrência de igual número de sessões simultâneas, no
valor unitário de R$ 2.461,00 (dois mil quatrocentos e
sessenta e um reais) e total de R$ 147.660,00 (cento e
quarenta e sete mil seiscentos e sessenta reais), para o
período de 12 (doze) meses).

Descrição Unidade Qtd Valor
unitário Valor total

Enterprise Named
Host 1 Year Prepay un 60 R$

2.461,00
R$

147.660,00
Diante da ausência de outras respostas, buscamos

valores de contratações semelhantes firmadas em outros
órgãos. Durante esta busca, verificamos que outros
Regionais, maiores que o de Alagoas, contrataram
quantitativos de sessões simultâneas em números bastantes
inferiores ao demandado por este Tribunal, a exemplo do
TRE/RJ, com 10 (dez) sessões simultâneas e o TRE/SP, com 20
(vinte) sessões simultâneas, conforme detalhamento a seguir.

Assim, solicitamos que nos fosse fornecido, de
forma complementar, proposta de preço para um único
administrador de reunião, sendo ofertada a proposta abaixo -
 0873669:

Descrição Unidade Qtd Valor
Zoom Meetings - Biz,
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pelo período de 12
(doze) meses

un 1 R$ 1.789,00

Instada a se manifestar sobre a diferença entre os
dois valores, a empresa informou, 0873816 e 0873717, que a
licença "Zoom Meetings - Biz", de menor preço - R$ 1.789,00
(um mil setecentos e oitenta e nove reais), embora atenda aos
requisitos constantes do Termo de Referência, trata-se de
licença de entrada, com menos funcionalidades e a Zoom não
comercializa para grandes quantidades.

Complementa por detalhar os dois tipos de licença,
na forma abaixo, com o esclarecimento de que o webinar de
vídeo da Zoom permite que se transmita uma
reunião Zoom para até 10.000 participantes em modo somente
visualização, dependendo do tamanho da sua licença
de webinar. 

Zoom Meetings
Biz Zoom Entreprise

300 participantes 500 participantes

Não possui
webinar

  Já vem com webinar
para 500 participantes   

   
1GB gravação na

nuvem, por
licença

Gravação ilimitada na
nuvem

A título informativo, após consulta na página
eletrônica da plataforma Zoom, ressaltamos:

As plataformas de reunião e webinar
oferecem recursos e funcionalidades
semelhantes, mas possuem algumas
diferenças importantes.
As reuniões foram projetadas para serem
um evento colaborativo, com todos os
participantes podendo compartilhar a
tela, ativar o vídeo e o áudio e ver quem
mais está presente.
Os webinars foram projetados para que o
anfitrião e qualquer palestrante
designado possa compartilhar seus
vídeos, áudio e tela. Os webinars
permitem participantes somente para
visualização. Eles podem interagir por
meio de perguntas e respostas, chat e
responder perguntas de enquetes. O
anfitrião também pode ativar o áudio dos
participantes.

Da pesquisa de preço em outro órgãos,
encontramos os seguintes valores:

- TRE/RJ: Foi formalizada contratação
semelhante (Contrato TRE/RJ nº  64/2020 - 0871398 e Termo
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de Referência - 0873717), com os valores abaixo:
2.6 Relação entre a demanda prevista e a
contratada (Art. 18, § 3º, II, f) A fim de
atender a demanda de sessões plenárias,
reuniões de trabalho e treinamentos, estima-se
o uso de 1(uma) licença no Plano
Corporativo/Conta Corporativa para até 10
(dez) acessos simultâneos, os quais poderão
ser deslocados para as unidades que estejam
realizando as videoconferências em cada
momento.

Serviço Unidade Qtd Valor
unitário Valor total

Licença corporativa de uso do software
de videoconferência Zoom Conference,

com serviços complementares de
instalação, configuração, garantia e
suporte técnico pelo período de 12

meses

un 10 R$
1.500,00

R$
15.000,00

- TRE/SP: Foi formalizada contratação
semelhante (2020NE000967 TRE/SP - 0871014), de acordo
com serviços e valores abaixo elencados:

Serviço Unidade Qtd Valor
unitário Valor total

Assinatura de uso de serviço de vídeo
conferência Zoom Meeting Biz, pelo

período de 12 meses
un 10 R$

1.504,00
R$

15.504,00

Assinatura de uso de serviço de vídeo
conferência Webinar Zoom, pelo

período de 12 meses
un 10 R$

1.089,90
R$

10.899,00

- TST: Foi formalizada Ata de Registro de Preço PE
TST nº 060/2020 (0871013), para serviço semelhante, no valor
unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Serviço Unidade Qtd
Valor

unitário
registrado

Serviço de videoconferência em nuvem,
por 12 (doze) meses Marca/Fabricante:
Zoom Modelo: Zoom Meeting Webinar,

Streaming de Áudio e Vídeo, Chat e
Gravação

Adminsitradores
de reunião 5.481 R$ 280,00

- Ministério do Meio Ambiente: Em licitação
ocorrida em 11/2020, 0873751, o serviço de licença do
software zoom pelo período de 1(um) ano, do tipo
profissional, teve a proposta vencedora abaixo.

Serviço Unidade Qtd Valor
unitário

Licença do software zoom pelo período de 1(um)
ano, do tipo profissional. Unidade 1 R$ 1.030,00
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- Ministério da Defesa: Em licitação ocorrida em
12/2020, 0873752, o serviço de licença de anfitrião de
videoconferência em nuvem (cloud) do software zoom cloud
meetings, por período de 12 (doze) meses, teve a proposta
vencedora abaixo.

Serviço Unidade Qtd Valor
unitário

Valor
Total

Licença de anfitrião de videoconferência
em nuvem (cloud) do software zoom cloud
meetings, por período de 12 (doze) meses

Unidade 1 R$
1.223,11

R$
7.338,66

Para fins de aferição da pesquisa de preço a partir
da média dos valores obtidos, descartamos o valor
constante da ARP do TST, pelo distanciamento entre os
demais, que, em nosso entender, é decorrente do elevado
quantitativo de serviços contratados, resultando na estimativa
abaixo, que corresponde ao valor unitário de R$ 1.449,57 (um
mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos) e total de R$ 86.974,37 (oitenta e seis mil
novecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Origem Serviço Valor

XPOn
Enterprise Named Host 1 Year Prepay R$ 2.461,00
Zoom Meetings - Biz, por de 12 (doze)

meses R$ 1.789,00

TRE/RJ

Licença corporativa de uso do software de
videoconferência Zoom Conference, com
serviços complementares de instalação,
configuração, garantia e suporte técnico

pelo período de 12 meses

R$ 1.500,00

TRE/SP

Assinatura de uso de serviço de vídeo
conferência Zoom Meeting Biz, pelo

período de 12 meses
R$ 1.054,00

Assinatura de uso de serviço de vídeo
conferência Webinar Zoom, pelo período

de 12 meses
R$ 1.089,90

Ministério
da Defesa

Licença de anfitrião de videoconferência
em nuvem (cloud) do software zoom cloud
meetings, por período de 12 (doze) meses

R$ 1.223,11

Ministério
do Meio

Ambiente
Licença do software zoom pelo período de

1(um) ano, do tipo profissional. R$ 1.030,00

Valor médio estimado R$ 1.449,57
Quantitativo 60

Valor total estimado R$
86.974,37

Em continuidade, a empresa informa, 0873820, a
existência de Ata de Registro de Preço nº 03/20, de serviços
de webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo,
suporte técnico e treinamento, firmada entre a empresa XP
ON Consultoria LTDA. e a Justiça Federal do Paraná e órgãos
participantes, presente no evento sei 0873821, vigente até
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06/07/2021, com valor unitário registrado no montante de R$
827,00 (oitocentos e vinte e sete reais).

Verificando os requisitos que possibilitam a adesão
à Ata de Registro de Preços por órgão não participante de sua
formação, considerando os termos constantes da ARP acima,
observamos:

1. A empresa demontrou interesse no fornecimento
do objeto constante da Ata;

2. Esta ARP reserva quantitativo do objeto a ser
adquirido por órgão não participante;

3. Faz-se necessária a obtenção de anuência do
órgão gerenciador, observando-se os limites quantitativos
para adesão, que não poderá exceder 50% do quantitativo de
cada item registrado;

4. Resta demonstrada nos autos a vantajosidade da
contratação por adesão, por meio da pesquisa de preço
constante deste Despacho, desde que aferida a
compatibilidade das condições fixadas na citada ARP em vista
da demanda deste Regional, pela unidade demandante;

5. Deverá ser observado o prazo para fornalização
desta pretensa contratação de até 90 dias da anuência para
adesão expedida pelo órgão gerenciador, observado sempre o
prazo de vigência da ata, 06/07/2021.

Por fim, finalizamos por sugerir a adesão à Ata de
Registro de Preço nº 03/2020 (0873821), desde que ouvida a
unidade demandante quanto à compatibilidade do objeto e
atendidas as condições elencadas nos itens "3" e "5".

Caso a adesão à ARP acima não logre êxito,
sugerimos que seja realizada licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, critério menor valor, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
sem restrição de participação a micro e pequenas empresas,
tendo-se em vista o perfil de todos os fornecedores
identificados (0873790), bem como o valor estimado da
contratação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 04/04/2021, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0873696 e o código CRC DDC8400A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL 

 

 

PROCESSO No  2020.0.000031272-8

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

 1   Objeto (Art. 18, § 3º, I)

 

Aquisição de Licença Corporativa do software Zoom Conference para 10 anfitriões com  serviços
complementares de instalação, configuração, garantia e suporte técnico durante a vigência do contrato.

2   Fundamentação da Contratação  (Art. 18, § 3º, II)

2.1  Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A aquisição desta solução é motivada pela necessidade de realização de videoconferências via Internet, com
vídeo, áudio, reprodução da tela do computador e texto, para uso nas sessões Plenárias do TRE-RJ, nas reuniões
do corpo administrativo do Tribunal e em treinamentos e reuniões diversas, em razão da implementação do
trabalho remoto, efetivado de forma emergencial no TRE-RJ em decorrência da suspensão do trabalho
presencial por conta  da pandemia de COVID-19.

Cabe esclarecer que as soluções gratuitas disponíveis no mercado apresentam recursos limitados (p. ex.:
impossibilidade de gravação, limite máximo de 40 minutos por reunião),  que não atendem às necessidades do
Tribunal.

2.2  Objetivos a serem alcançados (Art. 18, § 3º, II, b)

Permitir que, tanto as Sessões do Pleno, quanto as reuniões administrativas possam ser realizadas de forma
remota. 

2.3  Benefícios resultantes da contratação (Art. 18, § 3º, II, c)

2.3.1 Manter as Sessões on line do Pleno;
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2.3.2 Manter as reuniões de grupos de trabalho do Tribunal, podendo realizá-las a distância;

2.3.3 Manter a comunicação interpessoal, para tomada de decisões;

2.3.4. Manter os eventos (webinars) promovidos pela EJE;

2.3.5. Permitir que a comunicação para tomada de decisões ocorra de forma ágil;

2.3.6 Realizar treinamentos para as Zonas Eleitorais.

2.4  Alinhamento estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

Ainda que a contratação não tenha sido incluída no Plano de Contratações 2020 (que contempla, também, o
planejamento das contratações de soluções de TIC) em razão da imprevisibilidade das necessidades originadas
pelas medidas de contenção ao contágio da COVID-19, com a consequente implantação de trabalho remoto e
que não tenha havido previsão para a contratação na proposta orçamentária 2020, a presente contratação alinha-
se ao objetivo estratégico nº 10 do TRE-RJ: “Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC”: “Integrar,
incrementar e modernizar soluções e estruturar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação,
tendo como premissas a otimização dos recursos, o uso de tecnologia limpa e o aproveitamento das boas práticas
institucionais, garantindo confiabilidade, integridade, disponibilidade e acesso às informações, aos serviços e aos
sistemas essenciais do TRE-RJ”.

Está, também, alinhado com a Resolução CNJ nº 227 de 15/06/2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito
do Poder Judiciário.

A despeito da ausência de previsão, existe disponibilidade orçamentária para sua realização, em razão de
execução financeira inferior à estimada em diversos contratos vigentes, em razão da implantação do trabalho
remoto.

2.5  Referência aos estudos preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado com base no Documento de Oficialização de Demanda e nos Estudos
Preliminares constantes no processo 2020.0.000031272-8.

2.6  Relação entre a demanda prevista e a contratada (Art. 18, § 3º, II, f)

A fim de atender a demanda de sessões plenárias, reuniões de trabalho e treinamentos, estima-se o uso de
1(uma) licença no Plano Corporativo/Conta Corporativa para até 10 (dez) acessos simultâneos, os quais poderão
ser deslocados para as unidades que estejam realizando as videoconferências em cada momento.

2.7  Análise de mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

2.7.1 Levantamento das soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou entidades da Administração
Pública, seus respectivos valores.

Verificou-se que existem 4 (quatro) grandes ferramentas comuns de mercado capazes de prover o serviço de
videoconferência sem necessidade de aquisição de hardware específico. São elas:

a. Google Meet;

b. Zoom Conference;

c. Cisco Webex;

d. Microsoft Teams.
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Para que estas soluções possam ser consideradas aderentes aos requisitos definidos neste estudo, foi elaborada a
tabela abaixo, que mostra a análise dos recursos de cada uma dessas ferramentas frente aos requisitos
necessários.

Funcionalidade/Requisitos
Ferramentas

Meet Zoom Webex Teams

Permitir realização de reunião em
formato de videoconferência X X X X

Ser compatível com computadores,
celulares e tablets e com os principais
sistemas operacionais: Windows,
Android e IOS

X X X X

Permitir a criação de subgrupos (grupos
de trabalho/painéis) dentro de uma sala
de videoconferência.

 X   

Permitir a transmissão ao vivo da reunião
para plataforma Youtube, sem utilização
de softwares intermediários.

 X X  

Permitir a criação de um vínculo da
ferramenta com o canal do TRE-RJ no
Youtube para a transmissão ao vivo, sem
necessidade de efetuar nova configuração
a cada reunião.

 X   

Permitir gravação das reuniões
localmente. X X X X

Permitir a criação de salas de
videoconferência com senhas. X X X X

Possuir o controle da entrada de
participantes na reunião, que pode ser
implementado através de sala de espera
ou recurso similar.

X X X X

Permitir a organização de reuniões
simultâneas X X X X
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Permitir a troca de mensagens escritas
(chat) entre participantes da reunião.

X X X X

Permitir que o organizador da reunião
possa convidar, adicionar, remover,
silenciar e gerir os participantes da
reunião.

X X X X

Permitir que os participantes da reunião
possam compartilhar as telas de seus
dispositivos com todos os demais.

X X X X

Prover atualização e suporte durante
período contratual. X X X X

Verifica-se, assim, que somente 01 (uma) das ferramentas atende a todos os requisitos propostos. Tal conclusão
requer, então, que seja justificada de forma detalhada a necessidade dos requisitos funcionais que excluem
as demais soluções, que são: “Permitir a criação de subgrupos (grupos de trabalho/painéis) dentro de uma
sala de videoconferência”, “Permitir a transmissão ao vivo da reunião para a plataforma Youtube, sem
utilização de softwares intermediários” e “Permitir a criação de um vínculo da ferramenta com o canal do
TRE-RJ no Youtube para a transmissão ao vivo, sem necessidade de efetuar nova configuração a cada
reunião.” .

Funcionalidade “Permitir a criação de subgrupos (grupos de trabalho/painéis) dentro de uma sala de
videoconferência”.

Esse recurso exclui todas as demais soluções, porém é primordial para as reuniões de avaliação das eleições e
treinamentos que acontecem na Justiça Eleitoral.

Nos treinamentos, em geral, há uma reunião geral com instruções para todos os participantes, uma posterior
divisão dos participantes em grupos menores e, finalmente, o retorno desses grupos para a reunião original.

Essa divisão pode ocorrer, por exemplo, separando-se treinandos novatos de experientes, ou mesmo turmas por
tema, tais como “sistema de segurança”, “urna eletrônica”, “totalização”, “gestão de mesários”, etc.

Muitas vezes os instrutores transitam por estas salas, o que reforça a necessidade do recurso.

Nas reuniões de avaliação do pleito o recurso também é fundamental. O grupo principal é dividido em
subgrupos que vão levantar problemas e sugerir soluções sobre diversos temas, trazendo os resultados
novamente para serem apresentados e discutidos na reunião ampla.

Há ainda a aplicação para as sessões plenárias, possibilitando, por exemplo, que os advogados que farão
sustentação oral permaneçam reunidos em uma sala a parte, até que sejam incluídos na sala principal da sessão.

 Funcionalidades “Permitir a transmissão ao vivo da reunião para a plataforma Youtube, sem utilização
de softwares intermediários” e “Permitir a criação de um vínculo da ferramenta com o canal do TRE-RJ
no Youtube para a transmissão ao vivo, sem necessidade de efetuar nova configuração a cada reunião.”

O recurso exigido na primeira funcionalidade acima exclui duas ferramentas e o exigido na segunda exclui três.
A justificativa para esses itens se dá de forma conjunta, pois trata de uma necessidade de transmissão simultânea
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das reuniões diretamente para o canal do TRE no Youtube, sem uso de softwares intermediários e de forma
prática.

Neste caso, a necessidade está diretamente relacionada à efetiva realização e transmissão online das Sessões
Virtuais do Pleno do TRE.

Com a publicação do normativo que implementou no âmbito do TRE-RJ as sessões virtuais, surgiu a
necessidade da transmissão da mesma de forma online, para fins de publicidade e transparência. Considerando
as dificuldades impostas pelo trabalho remoto, os procedimentos de operação deste recurso devem ser simples e
diretos, evitando erros e incidentes que possam atrasar ou inviabilizar a sessão. Utilizar softwares intermediários
ou mesmo ter que efetuar operações de configuração em todas as reuniões, traria um risco alto para o andamento
dos trabalhos durante a Sessão, sendo esta tarefa totalmente desaconselhada pela área tecnológica deste Tribunal,
uma vez que estas intermediações por software de terceiros e configurações constantes na plataforma de
transmissão envolvem maior atenção do usuário e podem levar a equívocos na configuração que venham a
prejudicar a publicidade da sessão.

Considerando que somente a solução Zoom Conference dispõe de todas as funcionalidades necessárias ao
atendimento da demanda, não foi realizado levantamento de custo das demais soluções elencadas no item
anterior.

 Em relação ao custo da solução selecionada, como estimativa preliminar, consideramos aquela apurada em
pesquisa realizada pelo TRE-ES para contratação do igual objeto, conforme quadro abaixo:

 Item único: Licença corporativa de uso do software de videoconferência Zoom Conference para 10
usuários simultâneos (anfitriões) por um período de 6 (seis) meses.

 Empresa CNPJ Valor cotado

L3 Informática Ltda – EPP 212705870001-29 9.950,00

Targetware Informática Ltda 092405190001-11 10.920,00

Ka Tecnologia, Treinamentos e Artes Eireli
-ME 283150870001-05 10.980,00

Maryleide Fonseca Almeida Eireli - EPP 158381110001-49 14.590,00

Wetalk Tecnologia da Informação Ltda -
EPP 238806300001-01 17.000,00

Média de Preço 12.688,00

Considerando a diferença de prazos de prestação dos serviços entre a contratação realizada pelo TRE-ES e a ora
proposta, estimamos a presente contratação, inicialmente, em R$ 25.376,00.

 Entretanto, quando consideramos breve pesquisa realizada pelo TRE-RJ, entre os dias 14 e 19 de agosto/2020
para a mesma licença, por um período de 12 (doze) meses, há sensível redução do preço:
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 Empresa CNPJ Valor cotado

L3 Informática Ltda - EPP 212705870001-29 15.000,00

Targetware Informática Ltda 092405190001-11 18.290,85

K2. –Assessoria e Comunicação Digital
Eireli 10.960.389/0001-70 20.520,00

Média de Preço 17.936,66

 Dessa forma, a estimativa final da presente contratação é de R$ 17.936,66.

2.7.2 Definição e a justificativa da escolha da solução:

A partir da análise dos requisitos obrigatórios, conclui-se que a única solução que atende completamente às
necessidades do TRE-RJ é a Licença Corporativa do software Zoom Conference para 10 anfitriões

 A mesma solução foi adotada em outros órgãos da Justiça Eleitoral (TRE/ES, TRE/RS, TRE/SP...) cujas
demandas se assemelham às do TRE/RJ, como nos exemplos abaixo (Art. 14,  I,  "a", da Res. CNJ nº
182/2013):

 

 TRE-RS – CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO)

Processo nº 0007889-72.2020.6.21.8000

Objeto: Aquisição de uma (01) licença do Zoom Conference Corporativa, conforme descrições do Termo de
Referência

Valor da Contratação: R$ 15.400,00

L3 INFORMÁTICA LTDA

 

TRE-SP – CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO)

Processo nº 0018595-76.2020.6.26.8000

Objeto: Assinatura anual de uso do serviço de video-conferência Zoom Meeting

Valor da Contratação: R$ 26.403,00

XP ON CONSULTORIA LTDA 

 

3 Forma de Seleção do Fornecedor

3.1 Natureza do objeto  (Art. 18, § 3º, II, h)
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Trata-se de serviço de acesso a uma plataforma de videoconferência pela Internet, considerado comum,
comercializado por mais de uma empresa e que pode ser prestado de forma contínua, não havendo nenhum tipo
de alocação de mão-de-obra.

3.2  Parcelamento e adjudicação do objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não é possível particionar o objeto em mais de um item, uma vez que se trata somente de contratação de acesso
a uma plataforma de videoconferência.

A adjudicação deve ser do tipo Global, considerando que o serviço será contratado de um único fornecedor.

3.3  Tipo e Modalidade e tipo de licitação  (Art. 18, § 3º, II, j)

3.3.1 Tratar-se de objeto de natureza usual e oferecido por diversos fornecedores no mercado.

3.3.2 Considerando o valor da aquisição, sugerimos, s.m.j., que a contratação se dê por dispensa de licitação.

3.4  Impacto ambiental  (Art. 18, § 3º, II, k)

Não há impacto ao meio ambiente causado pela solução, já que a mesma é baseada em software instalado em
equipamentos já em operação.

3.5  Conformidade técnica e legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Não foram identificadas normas técnicas e legais específicas às quais o objeto desta contratação deva estar
aderente.

3.6 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

3.6.1 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes à solução contratada, que venham a serem
solicitados pela contratada;

3.6.2 Proporcionar à contratada todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contratuais;

3.6.3 Permitir acesso dos profissionais ou representantes da contratada às dependências do TRE-RJ,
relacionados à execução do objeto, mediante acompanhamento e supervisão das respectivas áreas técnicas do
Tribunal;

3.6.4 Proporcionar os recursos técnicos e logísticos para que a contratada possa executar o objeto, conforme as
especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

3.6.5 Exercer permanente acompanhamento e fiscalização da execução do(s) objetos(s), registrando as
ocorrências relacionadas à execução do objeto contratado e determinando as medidas necessárias à regularização
dos problemas e inconformidades observados;

3.6.6 Comunicar oficialmente a contratada sobre quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto
contratado;

3.6.7 Registrar os incidentes e problemas ocorridos durante a execução do contrato;

3.6.8 Efetuar o pagamento devido pela executar o objeto dentro do prazo estipulado, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigências contratuais.

3.7 Obrigações da Contratada - (Art. 18, § 3º, II, m)
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3.7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do TRE-RJ
referente a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades previstas;

3.7.2 Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas
e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança do TRE-RJ

3.7.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto
relativo à execução do objeto contratado, respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócio, documentos, entre outros.

3.7.4 Apresentar as notas fiscais ou faturas, contendo a discriminação exata do item contratado. A apresentação
da nota fiscal poderá ser realizada pela empresa via E-Mail ou por mensageiro ou por técnico após o
recebimento e a configuração do objeto adquirido;

3.7.5 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços
pela Equipe de Gestão da Contratação, bem como pelos atrasos decorrentes de tal rejeição.

3.7.6 A empresa deverá apresentar Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece o software desta contratação e que o suporte
técnico está disponível durante a vigência contratual, assim como as atualizações da solução admitido o
somatório de atestados como comprovação da capacidade da empresa para execução do objeto desta licitação;

4 Modelo de Execução e Gestão do Contrato  (Art. 18, 3º §, Inciso III)

4.1 Papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1).

a. Patrocinador da Contratação: É o titular da área demandante, responsável por representar os interesses do TRE
no contexto desta contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias
para que os objetivos sejam alcançados.

b. Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da Área Demandante da  Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, indicando pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto
aos aspectos funcionais da solução;

c. Fiscal Técnico do Contrato: Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação,
indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da
solução;

d. Fiscal Administrativo do Contrato: As funções de Fiscal Administrativo do Contrato são exercidas por
diversas unidade do Tribunal, não cabendo, portanto, a um  servidor, conforme parecer da Assessoria Jurídica no
protocolo 68.810/2015.

4.2 Da dinâmica de execução com a definição de etapas, logística de implantação, cronogramas, entre
outros pertinentes (Art. 18, § 3º, III, a, 2).

4.2.1 O TRE-RJ fará as aquisições mediante emissão da nota de empenho, que deverá ser retirada pela empresa
vencedora do certame, no prazo de 5 dias, a contar da convocação do TRE-RJ ou poderá ser enviada, via e-mail
ou fax, devendo, neste caso, ser acusado o seu recebimento no mesmo prazo, sob pena de decair o direito a 
contratação,  sujeitando-se o licitante vencedor às sanções legais cabíveis.

A contratada deverá fornecer a licença de software na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante na data
da assinatura do contrato.

4.2.2 O prazo de entrega da licença será de até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da nota de
empenho e será emitido Emissão do Termo de Recebimento Provisório. 
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4.2.3 Enquanto não expirado o prazo de entrega, a contratada poderá substituir o produto recusado pelo Tribunal.
Para isso, o prazo de entrega considerar-se-á suspenso durante a fase de análise, reiniciando-se a contagem do
prazo restante a partir da data da comunicação da recusa à empresa.

4.2.4 A entrega do item desta contratação deverá ser prestada sob a forma de fornecimento do link para
download do programa de instalação da solução, instruções de instalação e de configuração à Seção de Suporte
Operacional – SESOPE,  através do e-mail sesope@tre-rj.jus.br.  

4.2.5 A contratada terá o seu material analisado no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da ativação da
licença.  quando terá início do PFE - Período de Funcionamento Experimental.

4.2.6 Qualquer anormalidade ocorrida durante o prazo de 5 (cinco) dias do PFE - Período Funcionamento
Experimental, a contratada deverá prestar todos os esclarecimentos julgados necessários, sem ônus para o
Tribunal.

4.2.7 Caso ocorra algum imprevisto técnico durante o PFE, será realizada nova contagem do prazo de 5 (cinco)
dias corridos para validação do novo PFE. Esta contagem será reiniciada tantas vezes se fizer necessária até que
não ocorra nenhum problema dentro dos 5 (cinco) dias corridos.

4.2.8 A contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais recusados pelo TRE-RJ, observando
que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

4.2.9 A contratada deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do material solicitado, sob pena das sanções
legais cabíveis.

4.2.10 O recebimento dos itens deste edital obedecerá às etapas e eventos descritos na tabela abaixo:

 

Evento
Responsável

 
Prazo

Assinatura do contrato

 
TRE-RJ e Contratada Após a emissão da nota de

empenho

Ativação das licenças
adquiridas

Contratada

 

Em até 10 (dez) dias corridos
contados a partir da data do
recebimento da Nota de
Empenho pela contratada. e
Emissão do Termo de
Recebimento Provisório.

Análise da licença recebida TRE-RJ
Em até 5 (cinco) dias
corridos a partir da ativação
da licença.

Início do período relativo ao
serviço de suporte.

TRE-RJ e Contratada Na emissão do Termo de
Recebimento Definitivo
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Fim do período relativo ao
serviço de suporte TRE-RJ e Contratada

12 (doze) meses após a
emissão do Termo de
Recebimento Definitivo

Tabela 1 – Etapas e eventos para implantação da solução

4.2.11 A Contagem prazos constantes na tabela de etapas e eventos para  implantação da solução será em dias
corridos.

4.2.12 Caso a conclusão de algum evento/etapa seja antecipada, os eventos/etapas subsequentes serão
automaticamente antecipados.

4.3 Instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e/ou serviços  (Art. 18, § 3º, III, a, 3)

A solicitação do objeto contratado será realizada através do envio DE NOTA DE EMPENHO

4.4 Acompanhamento do Atendimento aos Prazos de Garantia e aos Níveis  mínimos de serviço exigidos
(Art.18, § 3º, III, a, 4)

4.4.1 O prazo de garantia das licenças deverá ser de no mínimo 12 meses, e será contado a partir do Termo
Aceite Definitivo.

4.4.2 Durante o período de garantia, a empresa deverá prestar assistência técnica e suporte técnico referente ao
uso de recursos do item adquirido e à solução de problemas de funcionamento, durante a utilização normal do
equipamento, independente da existência de falha material.

4.4.3 Deverá ser disponibilizado número de telefone e endereço eletrônico para  abertura de chamado de
Assistência Técnica, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08h00 às 18h00).

4.4.4 Os Níveis mínimos de serviço exigidos estão descritos na Tabela 2, conforme abaixo:

 

Prazo para Atendimento de Chamados - PAC

 

Descrição

 

Prazo máximo para Solução de solicitações (chamados) de manutenção
ou suporte técnico.

 

Fórmula de

Cálculo

 

Apuração do tempo de resolução de uma solicitação de manutenção ou
suporte técnico, a partir de controles do próprio TRE-RJ, tendo por
base a data e o horário de abertura e fechamento do chamado.
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Nível

Mínimo de

Serviço

Severidade do Chamado

 

Prazo Máximo para Solução (contado a

partir da hora de abertura do chamado)

 

URGENTE

 

2 horas

 

IMPORTANTE

 

6 horas

 

 

INFORMAÇÃO

 

24 horas

 

Ponto de
Controle

 

Solicitações abertas na central de atendimento da contratada.

 

Glosa

 

a) Glosa de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total
do objeto do contrato, por hora de atraso na solução de chamados
abertos com severidade 1- Urgente, limitado a 04 (quatro) horas,
quando poderão ser adotadas providências administrativas para
aplicação de penalidade e possível rescisão do contrato por inexecução
parcial do objeto

b) Glosa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do objeto
do contrato por hora de atraso na solução de chamados abertos com
severidade 2 - Importante, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, quando
poderão ser adotadas providências administrativas para aplicação de
penalidade e possível rescisão do contrato por inexecução parcial do
objeto.

c) Glosa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor  total do
objeto do contrato, por dia útil de atraso na resolução de chamados
abertos com severidade 3 – Informação, limitado a 48 (quarenta e oito)
horas, quando poderão ser adotadas providências administrativas para
aplicação de penalidade e possível rescisão do contrato por inexecução
parcial do objeto
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Tabela 2 – Indicador: Prazo para Atendimento de Chamados

 

4.5  Forma de comunicação e acompanhamento da execução do contrato (Art. 18, § 3º, III, a, 5).

A Equipe de Gestão da Contratação acompanhará a execução contratual por meio das seguintes ferramentas:
reunião inicial de alinhamento, reuniões agendadas e através do email da SESOPE: sesope@tre-rj.jus.br .

4.6  Recebimento provisório e definitivo (Art. 18, § 3º, III, a, 6)

4.6.1  Recebimento provisório

Mediante termo circunstanciado TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO emitido por comissão do TRE
quando for realizada ativação da licença.

4.6.2 Recebimento definitivo

Recebimento Definitivo será emitido em até 15 (quinze) dias corridos e contados a partir da data do recebimento
da nota de Empenho pela contratada e quando terá  finalizado o PFE – Período de Funcionamento Experimental,
contados 5 (cinco) dias corridos após o seu início quando ds ativação da licença.

 

4.7 Forma de pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

4.7.1  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666/1993, serão efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da data do atesto da nota fiscal,
nos termos do art. 5º, §3º da mesma lei.

4.7.2 Quando o contratado for optante pelo Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), para que não sofra a retenção
de tributos, a nota fiscal deverá vir acompanhada da declaração de Optante pelo Simples, assinada pelo
representante legal da contratada, na forma do anexo IV da IN RFB 1234/2012 com a redação dada pela IN RFB
1244/12.

4.7.4 O atesto da nota fiscal ou fatura comprova o recebimento definitivo do objeto. 

4.7.5 Em caso de erro na nota fiscal, esta será devolvida à contratada e o prazo referido no subitem 4.7.1 e 4.7.2
retornará à contagem inicial.

4.7.6 Para fins de pagamento à contratada, será verificada a manutenção das condições de habilitação exigidas
no Edital.

4.7.7 Caso a contratada opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto daquele
constante na proposta, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista de ambos os estabelecimentos.

4.7.8 No caso de atraso no pagamento provocado exclusivamente pela Administração, a contratada fará jus à
atualização financeira, com juros de mora de 0,00016438% ao dia, alcançando alcançando-se 6% ao ano,
multiplicados pelo número de dias de  atraso entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela.

4.7.9 Na presente contratação será necessário discriminar os Danfes das licenças com suporte técnico.
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4.7.8 Em caso de dúvidas relacionadas ao pagamento, o contato deve ser realizado através dos e-mails
secomp@tre-rj.jus.br e sesope@tre-rj.jus.br.

4.8 Forma de transferência de conhecimentos (Art. 18, § 3º, III, a, 8)

Durante todo o contrato as modificações e implementações serão documentadas. Todas as tarefas serão
realizadas entre as equipes técnicas da contratada e do TRE.

4.9 Direitos de propriedade intelectual autoral (Art. 18, § 3º, III, a, 9)

Todos os projetos e documentos relativos à implantação da solução gerados ao longo do contrato serão de
propriedade do TRE-RJ, o que permitirá a Seção de Suporte às Redes  Locais do Tribunal, ter amplo
conhecimento do projeto executado e possibilitará que  futuras adequações, alterações ou melhorias possam ser
efetuadas sem necessidade da empresa fornecedora da solução.

4.11 Penalidades - (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

4.11.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

4.11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a contratante poderá aplicar à contratada multa
administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20%
do valor do contrato.

4.11.3 O valor da multa administrativa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-RJ ou cobrado administrativamente.

4.11.4 Em caso de atraso na execução do objeto desta aquisição, poderá ser aplicada à contratada multa
moratória equivalente a 0,25%, por dia útil, sobre o valor contratado do item, não ultrapassando o limite de 10%
sobre este valor.

4.11.5 O valor da multa moratória, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-RJ ou cobrado administrativamente.

4.11.6 O TRE-RJ poderá, previamente, liberar o pagamento de parte do valor  contratado, condicionando a
liberação do valor retido de até 20% do valor da fatura, à conclusão do procedimento apuratório de
responsabilidade.

4.11.7 Se a contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 5 dias úteis a
contar da data da intimação, serão acrescidos os juros moratórios de 1% ao mês.

4.11.8 Pela inexecução do objeto, garantido o direito à ampla defesa, poderão ser aplicadas à contratada as
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, sujeitando-se, ainda, às sanções previstas no artigo 87
da Lei n° 8.666/93, aplicada ao pregão subsidiariamente.

4.11.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

5   Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Deverá permitir a realização de reuniões no formato de videoconferência.
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Deverá ser compatível com computadores, celulares e tablets e com os principais sistemas operacionais:
Windows, Android e IOS.

Deverá permitir a criação de subgrupos (grupos de trabalho/painéis) dentro de uma sala de videoconferência.

Deverá permitir a transmissão ao vivo da reunião para a plataforma Youtube, sem utilização de softwares
intermediários.

Deverá permitir a criação de um vínculo da ferramenta com o canal do TRE-RJ no Youtube para a transmissão
ao vivo, sem necessidade de efetuar nova configuração a cada reunião.

Deverá permitir gravação das reuniões localmente.

Deverá permitir a criação de salas de videoconferência com senhas.

Deverá possuir o controle da entrada de participantes na reunião, que pode ser implementado através de sala de
espera ou recurso similar.

Deverá permitir a organização de reuniões simultâneas.

Deverá permitir a troca de mensagens escritas (chat) entre os participantes da reunião.

Deverá permitir que o organizador da reunião possa convidar, adicionar, remover, silenciar e gerir os
participantes da reunião.

Deverá permitir que os participantes da reunião possam compartilhar as telas de seus dispositivos com todos os
demais.

Deverá prover atualização e suporte durante período contratual.

6  Modelos (Art. 18, § 3º, V)

6.1   Declaração de Optante pelo Simples

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI
DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº
1.244/2012)

Ilmo. Sr.

(pessoa jurídica pagadora)

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da pessoa
jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

Termo de Referência - TRE/RJ (0873717)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 115



30/11/2020 SEI/TRE-RJ - 1177842 - IE - termo de referência - aquisição material TI

https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1297218&infra_sistem… 15/17

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente
situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da
Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

Local e data ......................................................

 Assinatura do Responsável

6.1  Proposta de preços

 

Item Qtde
Especificação

 
Empresa Preço

Unitário Preço Total

1 1

Aquisição de Licença
Corporativa do software
Zoom Conference para 10
anfitriões com serviços
complementares de
instalação, configuração,
garantia e suporte técnico
durante a vigência do
contrato.

 

   

 

6.2 Termo de Confidencialidade e Sigilo

A empresa <RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL>, pessoa jurídica com sede em <ENDEREÇO
COMPLETO>, inscrita no CNPJ/MF com o nº <N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF>, neste ato representada na
forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente computacional da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, aceita as
regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.
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1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e  adequada proteção às
informações restritas de propriedade exclusiva do TRE-RJ reveladas à EMPRESA RECEPTORA em função da
prestação dos serviços objeto do contrato nº ___/20___.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações,
desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas
de computador, discos, disquetes, pendrives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos
de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e
custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras
ou comerciais, dentre outras.

3. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a
anuência formal e expressa do TRE-RJ, das informações restritas reveladas.

4. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus diretores,
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa da prevista no
contrato de prestação de serviços ao TRE-RJ, as informações restritas reveladas.

5. A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao
conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam
diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços
ao TRE-RJ devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas
reveladas.

6. A EMPRESA RECEPTORA firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, prestadores de
serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as
disposições do presente Termo.

7. A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao TRE-RJ qualquer violação das regras de
sigilo estabelecidas neste Termo de que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência de dolo.

8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovadas, sem autorização expressa
do TRE-RJ, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o TRE-RJ e a EMPRESA
RECEPTORA sem qualquer ônus para o TRE-RJ. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará sujeita ao
pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo TRE-RJ advindos de sua ação ou omissão,
inclusive os de ordem moral, bem como os de responsabilidade civil e criminal, os quais serão apurados em
regular processo judicial ou administrativo.

9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às
informações restritas do TRE-RJ.

E, por aceitar todas as condições e obrigações constantes deste documento, a EMPRESA RECEPTORA assina o
presente Termo através de seus representantes legais.

 

Rio de Janeiro, ___ de ___________ de 2020

 

[NOME DA EMPRESA RECEPTORA]
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<Nome Legível do Representante Legal> < Nome Legível do Representante Legal>

 

 

 
 

ADRIANA FREITAS BRANDAO CORREIA
DIRETOR(A)-GERAL

Documento assinado eletronicamente em 13/09/2020, às 13:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

FABIO LAMI JUNIOR
TÉCNICO JUDICIÁRIO

Documento assinado eletronicamente em 14/09/2020, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

FELIPE DE MELLO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE COMPRAS

Documento assinado eletronicamente em 14/09/2020, às 15:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 1177842 e o código CRC 15237AAE. No momento só é possível efetuar a
verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
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 Órgão: 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

Uasg: 440001 - SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÃ‡. E ADMINISTRAÃ‡Ãƒ

Data: 11 / 2020

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 23/2020 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 27.492.080/0001-04
Razão Social/Nome: RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 27502
Identificação Serviço: CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição Detalhada do Serviço: 001SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA ZOOM MEETING DE (UM) PLANO DO TIPO PROFISSIONAL COM 1 (UMA) LICENÇA PELO
PERÍODO DE 1 (UM) ANO". NA REFERIDA PROPOSTA, CONSTA QUE O PRODUTO OFERTADO É 1(UMA) LICENÇA DO SOFTWARE ZOOM PELO PERÍODO DE 1(UM) ANO,
DO TIPO PROFISSIONAL.
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
Preço Unitário: 1.030,00 Valor Total: 1.030,00

Início  Voltar

06/12/2020 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1Proposta vencedora -  Ministério do Meio Ambiente (0873751)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 119



 Órgão: 52000 - MINISTERIO DEFESA

Uasg: 110511 - CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Data: 12 / 2020

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 48/2020 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 23.518.065/0001-29
Razão Social/Nome: XP ON CONSULTORIA LTDA
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 26077
Identificação Serviço: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Detalhada do Serviço: 006LICENÇA DE ANFITRIÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM (CLOUD) DO SOFTWARE ZOOM CLOUD MEETINGS, POR
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES.
Quantidade: 6
Unidade: Und serviço em nuvem
Preço Unitário: 1.223,11 Valor Total: 7.338,66

Início  Voltar

03/01/2021 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1Proposta vencedora - Miinistério da Defesa (0873752)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 120
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Get work done in online meetings made 
easy with high quality video and audio 
conferencing

 ✓ 100 interactive video participants (add-ons for larger 
meetings available up to 500) 

✓ Participants join from mobile, tablet, desktop, H.323/SIP 
room systems, telephone, and Zoom Rooms

✓ Audio options for attendees (VoIP, Call-In, Call-Out, and 
Global Toll-Free available)

✓ Share any content, including video clips with audio

✓ Simultaneous screen sharing

✓ Record your meetings – local or cloud, MP4 and M4A

✓ Personal meeting URL

✓ Works with Skype for Business and Slack

✓ Mobile apps that allow you to schedule, start, or join 
a meeting – even present content from your phone or 
tablet 

✓ Video Breakout Rooms for small group work

✓ Completely secure with end-to-end encryption 

Key Benefits 
 ★ Collaborate with anyone, anywhere

 ★ Amazing quality and reliability

 ★ Reduce travel and operational costs

 ★ Boost sales with better customer and prospect 
interactions

 ★ Save with lowest industry prices, including more users 
and built-in audio conferencing

https://zoom.us

Making Video Communications Frictionless

Stay connected with Instant Messaging 
and Presence

 ✓ Mobile and desktop meeting client with presence and 
instant messaging (IM) 

 ✓ Push-to-talk voice messaging

 ✓ File sharing and content library

 ✓ Switch to video and audio conference with one touch

Key Benefits 
 ★ Find the right people, see if they are available and on 

which device, and instantly collaborate

Grow your business with Video Webinars

 ✓ Up to 100 interactive video panelists and 10,000 webinar 
attendees

 ✓ Use Facebook Live or YouTube integrations for an 
unlimited audience

 ✓ Q&A dialog box with live or text answers

 ✓ Polling for instant feedback

 ✓ Registration and post-webinar reporting

 ✓ Integrations with Salesforce, Pardot, Marketo, and other 
sales and marketing tools

Key Benefits 
 ★ Reach and qualify more prospects

 ★ Host companywide meetings and large-scale trainings

Zoom makes communication with prospects, employees, partners, and customers easier than ever. With Zoom’s high quality video 
and audio conferencing, you can collaborate with colleagues, give presentations, perform product demonstrations, and deliver 
companywide messages to up to 10,000 attendees.

Solutions Data Sheet
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Bring Video Conferencing to any room 
with Zoom Rooms

✓ The first software-based video conference room
solution. Simply connect your iPad or Android tablet
with your PC or Mac device, monitor, USB camera, and
speakerphone. Install the Zoom Rooms application and
one tap starts a meeting

✓ One touch wireless screen sharing from computer or
mobile devices. Also supports AirPlay mirroring and
wired HDMI content sharing

✓ Supports BYOD - participants can join from desktops,
laptops, mobile devices, telephones, traditional room
systems, and Zoom Rooms

Key Benefits 
★ Fraction of the cost of traditional video conference

rooms

★ Perfect for huddle rooms, board rooms, exec offices
and training rooms

★ Easy to use, deploy, and manage user experience

Extend traditional H.323/SIP room 
systems to the cloud

✓ Enable H.323/SIP room systems to communicate with
desktop, tablet, and mobile devices

✓ Interoperates with many legacy endpoints including
Polycom, Cisco, Lifesize, Huawei, and others

✓ Support H.264, H.239, H.235, and G.722 protocols

✓ Connect multiple H.323/SIP endpoints or MCU bridges

✓ Cloud-based on-premise (VM), or hybrid room connector

✓ Computer VoIP audio, telephone dial-in, or Call-Me

✓ Multi screen support for content and video streams

✓ Active speaker or gallery video layout

Key Benefits 
★ Leverage existing infrastructure investments

★ Intuitive user experience

★ Flexible deployments

Add Video Meetings and Webinars 
to your Applications with Zoom’s 
Developer Platform

✓ Powerful APIs, SDKs and MobileRTC™ stack give you
the necessary tools to embed video, audio and screen
sharing directly into your own web, mobile and native
applications

✓ Use Zoom’s REST and Java APIs to easily manage
meetings and users

✓ Zoom’s platform and SDK seamlessly provide all of the
necessary components, such as firewall traversal and
resource management

✓ Allows for any combination of video participants,
from simple two-person video chat to a multi-party
conference.

✓ No matter what platform you’re building for, Zoom
provides a consistent, simple API on mobile, desktop,
and browsers

Key Benefits
★ Easily video-enable “see what I see” and “video chat”

★ Packages to fit your business - buy per host, or by the
minute

https://zoom.us

About Zoom 
Zoom makes video and web conferencing frictionless.  

Founded in 2011, Zoom is the leader in modern enterprise 
video communications, with a secure, easy platform for video 

and audio conferencing, messaging, and webinars across 
mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original 

software-based conference room solution used around the world 
in conference, huddle, and training rooms, as well as executive 

offices and classrooms. Zoom helps over 600,000 businesses and 
organizations bring their teams together to get more done.  

Zoom is publicly traded on Nasdaq (ticker: ZM) and 
headquartered in San Jose, California. 
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Colaboração simplificada do espaço de trabalho para sua equipe

Bate-papo 
Zoom

O Bate-papo Zoom está incluído em sua licença Zoom, ajudando a manter suas equipes conectadas

Simplifique seu fluxo de trabalho Potencialize a comunicação moderna Organize o caos

Inicie uma reunião de vídeo instantânea com 
qualquer mensagem direta ou canal de grupo 

Pesquise tudo, desde contatos, grupos, 
mensagens e arquivos

Comunique-se em canais públicos ou 
privados organizados por projetos, 
equipes ou tópicos

Sincronize o status com as integrações do 
calendário e a presença para mostrar se 
uma pessoa está ocupada, em uma reunião, 
no telefone, computador ou off-line

Conecte suas equipes em um só lugar

Compartilhe conteúdos importantesPersonalize de acordo com seu fluxo de trabalho

Torne a colaboração mais fácil entre as 
equipes e os participantes externos 
com o bate-papo corporativo e as 
reuniões instantâneas.

Crie um espaço de trabalho virtual no 
qual todas as pessoas certas para cada 
projeto estejam prontas para colaborar.

Economize tempo encontrando 
rapidamente mensagens, conteúdo 
e links relacionados aos seus canais 
e projetos.

Personalize seu bate-papo de acordo com as 
suas necessidades, desde o esquema de cores da 
interface do usuário e configurações de exibição, 
até seus grupos e contatos favoritos. 

Compartilhe arquivos relevantes, crie links para 
websites, reaja com emojis e ilustre seu ponto com 
capturas de tela anotadas ou GIFs.
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Comunicação, colaboração e criatividade simplificadas.

Mantenha todos seus dispositivos sincronizados

Mantenha seus dados e contatos seguros

Organize projetos e conversas

Habilite integração de terceiros 

Trabalhe e responda de forma mais inteligente

Bate-papo Zoom  |  Janeiro de 2019

Na Zoom, continuamos a exceder a expectativa de 
privacidade e proteção de dados para que seus dados 
permaneçam seguros e protegidos. A Zoom participa 
e certificou a sua conformidade com a Estrutura de 
Proteção de Privacidade dos EUA-UE, bem como 
com as seguintes medidas:

• Compatível com SOC 2

• Certificação TRUSTe

• Compatível com HIPAA, PIPEDA e PHIPA

• SSO através de protocolos de autenticação 
   padrão da indústria

• Suporte para autenticação multifatorial

• Criptografia de dados em trânsito e armazenados

• Arquivamento de até 10 anos, além da integração
   com Smarsh e Global Relay

Mantenha suas conversas e conteúdos 
sincronizados e facilmente pesquisáveis em 
todos os seus dispositivos para que você possa 
fazer uma transição perfeita ao longo do dia.

O Bate-papo Zoom trabalha com as ferramentas 
que compõem seus fluxos de trabalho diários, para 
que você sempre possa acessar as informações 
e os recursos de que precisa.

Com os contatos favoritos e canais pessoais, 
você pode criar um espaço de trabalho que 
o ajuda a organizar tarefas, priorizar projetos 
e filtrar o que é importante.

Personalize as configurações de notificação 
para canais, palavras-chave e grupos. Marque 
mensagens como não lidas ou inicie uma 
mensagem para retornar a ela posteriormente.
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Effortless video meetings, the way you’ve always wanted

Superior Meeting Experience

Zoom
Meetings 

Zoom Meetings provide simplified video conferencing across all your devices

Join anywhere, on any device 

Zoom Meetings sync with your 
calendar system and deliver 
streamlined enterprise-grade video 
conferencing from desktop and mobile.

Unparalleled usability

Enable quick adoption with meeting 
capabilities that make it easy to 
start, join, and collaborate across 
any device.

Video for every need

Enable internal and external 
communications, all-hands 
meetings, and trainings through 
one communications platform.

Background noise cancellation 

Enjoy the freedom to work from anywhere 
with automatic ambient noise cancellation.

Customize your view

Configure your meeting to prioritize content, 
attendees, or a side-by-side view of both.

Record in MP4 and M4A formats saved locally or in 
the cloud, with AI-generated searchable transcripts. 
 

Built-in collaboration tools allow multiple 
participants to share their screens at once and 
co-annotate for highly interactive meetings. 

Bring HD video and audio to your meetings with 
support for up to 1000 video participants and 
49 videos on screen.

Centralized IT management and remote 
assistance to simplify deployment and support.

“There is really no other way to collaborate and 
communicate other than a great video conferencing 
solution, and we use Zoom."

Shobhana Ahluwalia, Head of IT

“

Continual performance optimization

Zoom Meetings are always optimizing audio and video 
streams based on network and device performance.

Always look your best

With virtual backgrounds and a touch up my 
appearance feature, you’ll look great every time.

rev1218
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What does a video-enabled company look like? Let’s take a look!

End-to-end encryption

Shared content is encrypted at the application layer 
using 256-bit AES, and network connection to 
Zoom uses 256-bit TLS encryption standard.

Build a video-first culture

Zoom Video Communications

Large meetings are more engaging 
with polling, as well as HD video, 

audio, and content sharing, for up to 
1000 video participants.

External communication with 
vendors, partners, and customers is 

reliable and productive.

Schedule town halls and connect the 
entire organization at once with 

reliable HD video and audio.

82%
91%
92% believe video has a positive impact 

on performance.

believe video creates a greater 
sense of engagement. 

believe video creates a greater 
sense of trust.

Zoom Customer Survey 2018, Forbes Insights 2017

Among customers surveyed...

Protect sensitive content

Set controls on recording options and watermark 
screen grabs. Generate unique Zoom audio 
signatures so content remains secure.  

In-meeting security

Implement role-based user security, password 
protection, waiting rooms, and restrictions by domain. 
Lock meetings and expel or put attendees on hold.
 

Trainings and meetings are highly 
effective with screen sharing, polls, 

breakout rooms, and other 
collaboration tools.

Time-to-hire is at its lowest with 
face-to-face virtual interviews and all 
important decision makers accessible 

on one communications platform.

Trust is built faster as your team sees 
body language, eye contact, 

attentiveness, and personality.
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Zoom Rooms 

Better meeting spaces. Better meetings. 
Create collaborative, easy-to-use, and modern meeting spaces with flawless video and audio 

Enhance productivity in rooms Centralize room management Set up any room with ease 

Start meetings with one touch, Monitor, analyze, and manage all Build the room you need with the 
share content wirelessly, all with your conference rooms from one hardware you want to work with 
HD video and audio. single admin portal. Zoom’s cloud platform. 

Bring high quality video, audio, and web 
conferencing to any sized room 

Present content wirelessly from your laptop or 
mobile device with intelligent proximity one-click 
sharing 

Use one touch to start an instant or scheduled 
meeting 

Office 365, Google, and Exchange calendar 
integrations support room booking, room 
status, upcoming meetings list, and more 

“With over 1,865 Zoom Rooms globally, we keep 

rolling out Zoom Rooms because of Zoom’s focus 
on quality and usability. It doesn’t matter which 
room you’re in, if it’s a Zoom Room, it just works. ” 

Shobhana Ahluwalia 
Head of IT 

“ 

Monitor and manage rooms at scale Centralized conference room management 

Admin dashboard provides real-time and historical Push Zoom Rooms software updates and manage 
reports of room usage, meetings, and devices. all deployed Zoom Rooms, Cisco, or Polycom rooms 

from a single admin portal. 

Set room alerts Interoperate with existing video systems 

Assign rooms to different IT managers and also Connect Cisco, Polycom, and other SIP or 
configure alerts that will notify the approrpiate H.323 room systems with Zoom Conference 
individuals when an issue occurs. Room Connector. 
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Delivering a complete room experience 

A single Zoom Rooms license includes the following 
value-added services at no additional cost. 

Digital Signage 

Utilize an unlimited number of in-room or standalone 
displays for corporate communications, internal marketing, 
and more across multiple offices and departments. 

Scheduling Display 

End scheduling headaches with a beautiful display that provides 
room availability, check-in for utilization management, and 
capabilities to book a meeting for any available time of that day. 

Zoom Rooms for Touch 

Make interactive collaboration easy with touch screen displays. 

Scheduling Display provides room 
status and booking capabilities 

Conference Rooms Huddle Rooms Executive Offices Training Rooms 

All you need are the following components and a Zoom Rooms license to get up and running 

Display PC/Mac/Chromebox 

Controller 
(iPad, Windows, 

1 2 

3 5 

4 Camera 

Speaker & Mic 

Android, or Native 

Integration Device) 

For more information visit zoom.us/zoomrooms Zoom Video Communications, Inc. 
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Humanize your connection with large audiences
Put presenters, not presentation slides, front and center

Connect in a more personal way
Stop hiding behind content and put your 
authentic self front and center. Audiences 
who can view your expressions and read 
your body language are more likely to trust 
you, your message and remain engaged.

Present with confidence
Leverage appearance filters and studio 
effects, immersive virtual backgrounds, 
noise suppression controls and other 
innovative features to present your best 
self no matter where you are located.

Scale to large audiences
Reliably and securely scale to 50,000 
people in your live video webinar without 
lag. Grow your external audience by 
live streaming your event on YouTube 
Live, Facebook Live and other custom 
streaming services.

Allow 100+ presenters to share HD audio, video and 
screen simultaneously side-by-side

Join from any device including desktop, laptop, mobile, 
Zoom Rooms, and Zoom Conference Room Connectors.

Reach all audiences with accessibility features like 
closed captioning, language interpretation, keyboard 
shortcuts and screen reader support

Easily promote attendees to panelists to support 
audience connection and participation

Simplify workflows through pre-built integrations with 
marketing automation, CRM, video management and 
learning management solutions

Unlimited Audio 
Unlimited audio for VolP and global dial-in (toll 
applies) for 120+ countries

Security and privacy
AES 256-bit GCM encryption standards. SSAE 16 
SOC 2 Type certification. FedRAMP authorized. HIPAA 
compliant.

Reporting and analytics
Webinar registration, attendance and audience 
engagement reports

Professional services
Zoom event consultants and AV production experts 
to partner with you on webinar set up, planning, 
rehearsal, and live support

Zoom
Video Webinars

“Zoom has become vital in the entire webinar (before, 
during, and after) marketing process. Zoom does it all, and 
our webinars are now easy and simple for everyone to create 
and consume. Zoom is one of those must-have innovative 
tools that marketers should have in their tech stack if they 
want to run a successful world class webinar program.”

Gabe Villamizar | Head of B2B Marketing
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Zoom Video Webinars  |  December 2020

Control the experience
Granular host controls allow you to define the 
experience with flexibility to adjust settings after you 
start the webinar.

Promote your brand
Brand your webinar registration page and reminder 
emails with your logo and theme. Add your logo as a 
watermark to your live streaming webinars.

Interact and engage with your audience
Support audience conversations about your content 
through chat, Q&A and live polling. Easily promote 
attendees to panelists who can share audio and video.

 ● Intuitive user 
interface

 ● One-click HD screen 
sharing

 ● Join from any device

 ● Save webinar settings 
as a template

Simple Scalable Secure Innovative Extendable
 ● 100+ live panelists 
who can share audio, 
video and screen

 ● Up to 50,000 live 
participants (hosts, 
panelists, attendees)

 ● No audio or video lag 

 ● Live streaming to 
unlimited audience

 ● Two-Factor 
Authentication

 ● AES 256-bit GCM 
encryption

 ● Require passcode or 
authentication

 ● Deny, block or 
remove attendees

 ● Lock webinar access

 ● Speaker Spotlight

 ● Studio Effects

 ● Slides as Virtual 
Background

 ● Share video and 
screen simultaneously 
side-by-side

 ● Audience chat and 
Q&A moderation 
features

 ● Pre-built integrations 
with Zoom App 
Marketplace 
(Marketo, Salesforce, 
Kaltura, PayPal, etc.)

 ● Client SDKs

 ● Fully Customizable 
SDKs

 ● Developer APIs

Support real-time connections 
without audio and video lag

Broaden your reach with a solution you can trust

Humanize your connection with large audiences
Zoom Video Webinars are different than other solutions because 
of the incredible quality, reliability, and scalability of its live video 
connection. Seeing the presenters makes a world of difference in 
building personal connection, engagement, and trust.
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000 
1 mensagem

Luiz Gomes <luiz.gomes@xpon.com.br> 1 de abril de 2021 10:05
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: "Lisianacintra@gmail.com" <Lisianacintra@gmail.com>

Prezada Lisiana, bom dia !

 

Segue anexo proposta referente a aquisição de licenças para videoconferência.

A licença enterprise é a mais recomendada para o TER AL por possuir funcionalidades que a licença Biz não possui.

Segue:

 

Zoom Business - 300 participantes / Zoom Enterprise - 500 participantes.

Zoom Business – não possui webinar  /  Zoom Enterprise - já vem com webinar com 500 participantes.

Zoom Business - 1GB gravação na nuvem por licença / Zoom Enterprise - Gravação ilimitada na nuvem.

 

A licença Biz é a licença de entrada, com menos funcionalidades e a Zoom não comercializa para grandes
quantidades.

 

Estamos a disposição para tirar qualquer dúvida.

 

Atenciosamente,                                                                                                   

 

  

Luiz Gomes

Account Manager

Public sector

+55 61 99148-6496

+55 61 3247-2000

luiz.gomes@xpon.com.br

www.xpon.com.br

 

 

6 anexos

PROPOSTA 0329A-21REV.pdf 
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375K

Zoom Chat.pdf 
189K

Zoom Meetings.pdf 
1474K

Zoom Room Solutions.pdf 
2662K

Zoom Webinar.pdf 
1410K

DS - All-Products.pdf 
218K
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000 
1 mensagem

Luiz Gomes <luiz.gomes@xpon.com.br> 1 de abril de 2021 10:29
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: "Lisianacintra@gmail.com" <Lisianacintra@gmail.com>

Prezada Lisiana, bom dia !

 

Enviamos  em anexo ata da JFPR.

Verificamos que os itens da minuta do termo de referencia podem ser atendidos pela mesma: Licenças Zoom
Enterprise.

Desta forma pedimos a apreciação da Ata para uma possível adesão.

 

Havendo interesse na adesão, por gentileza, enviar solicitação/pedido de aceite primeiramente para a JFPR e
posteriormente para a XPon.

 

Contato na JFPR para solicitação:

Jean Carlo Zequim

Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação

Justiça Federal do Paraná

41 3210-1560 / 99184-3050

dirninf@jfpr.jus.br

 

Estamos a disposição para tirar qualquer dúvida.

 

Atenciosamente,

 

 

  

Luiz Gomes

Account Manager

Public sector

+55 61 99148-6496

+55 61 3247-2000

luiz.gomes@xpon.com.br

www.xpon.com.br

E-mail - propondo adesão à ARP (0873820)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 138



01/04/2021 Gmail - Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e96bcf593&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1695844936141275869&simpl=msg-f%3A16958449… 2/2

 

 

4 anexos

ATA ASSINADA TRF4 - XPON.pdf 
375K

Contrato 012 20 ASSINADO VIA SEI.pdf 
203K

Termo de Referência.pdf 
244K

PROPOSTA 0329A-21REV.pdf 
375K
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JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ 

Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br 
8 andar 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PRCTBNAA/PRCTBNAASCL 

  
Ata de Registro de Preços n.º 03/20, de 
serviços de webconferência, webinar 
e streaming de áudio/vídeo, suporte 
técnico e treinamento, firmada entre a 
empresa XP ON Consultoria LTDA. e a 
Justiça Federal do Paraná e órgãos 
participantes (Justiça Federal de 
Santa Catarina, Justiça Federal do Rio 
Grande do Sul, Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região e Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná). 
  

Pregão Eletrônico 011/20 
P.A. da Licitação nº 0003051-53.2020.4.04.8003 

P.A. da Ata nº 0002418-08.2020.4.04.8003 
  
Pelo presente instrumento, a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ, 
com sede na Avenida Anita Garibaldi, 888, Cabral, em Curitiba PR, CEP 80.540-901, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 05.420.123/0001-03, doravante denominada simplesmente JUSTIÇA 
FEDERAL, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, Rodrigo Kravetz, 
brasileiro, magistrado, portador da Carteira de Identidade n.º 4.895.753-6 SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob n.º 773.646.949-00, considerando o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
011/20, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo às condições previstas no 
Instrumento Convocatório e às constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se 
as partes às normas constantes da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, do Decreto n.º 
7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir. 
  
FORNECEDOR 
XP ON CONSULTORIA LTDA., inscrito no CNPJ 23.518.065/0001-29, com sede em 
Brasília/DF, na SC/N Quadra 05, Bloco A Em A SL 1406, ASA NORTE, CEP 70.715-010, e-
mail contato@xpon.com.br, telefone (61) 3247-2000, representado neste ato por seu Diretor 
Geral, Sr. Aguinaldo Alves Barbosa, portador da Carteira de Identidade n.º 1179992-
SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob n.º 234.903.811-49, a seguir denominado FORNECEDOR. 
  
  
I - OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos itens especificados no Anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico identificado no preâmbulo. O referido anexo, complementado 
com os dados da proposta da licitante e com os valores resultantes da licitação, passa a 
constituir o Anexo I desta Ata. 
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1.2. A cada solicitação, será emitido um novo instrumento de CONTRATO, nos termos 
da Cláusula VII - Assinatura do Contrato. 
  
II - DOS VALORES REGISTRADOS 
2.1. Ficam registrados por esta ata, os seguintes valores: 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO VALOR REGISTRADO 

1 1.620 

Serviços de webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo 
Fabricante/Produto/Modelo: Zoom – ZOOM 
Meetings webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo CRC Conference Room Connector 
(H323/SIP), Chat, Gravação. 

R$ 827,00 

2 1.080 Banco de horas de serviço de suporte técnico 
especializado R$ 48,65 

3 3.800 Banco de horas de serviço de treinamento R$ 14,00 
  
2.1.1 Os quantitativos acima registrados ficarão assim distribuídos: 

OBJETO UNIDADE JFPR JFSC JFRS TRF4 TRE/PR TOTAL 
ITEM 01 (webconferência) contas de acesso 500 350 500 70 200 1620 
ITEM 02 (horas de suporte) horas 240 240 240 240 120 1080 
ITEM 03 (horas de treinamento) horas 1200 1000 1000 200 400 3800 

  
2.2. Os valores registrados nesta Ata poderão ser utilizados por outros órgãos da 
Administração, mediante solicitação à JUSTIÇA FEDERAL, dirigida ao Gestor da Ata, e 
aceitação expressa por parte do FORNECEDOR. 
2.2.1 As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens desta Ata. 
2.2.2 O quantitativo total, decorrente de todas as adesões à presente Ata, não poderá 
exceder ao dobro da quantidade registrada para cada item. 
  
III - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
3.1. Executar o fornecimento do objeto que lhe foi adjudicado dentro dos padrões 
estabelecidos pela JUSTIÇA FEDERAL no Anexo I desta Ata (conforme item 1.1. acima), 
assim como de acordo com as condições constantes da proposta apresentada na licitação. 
3.2. Efetuar a entrega do objeto nos prazos estipulados no Anexo I – Termo de Referência. 
3.3. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 
55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93. 
3.3.1 Caso o FORNECEDOR não cumpra as obrigações expressas acima, estará sujeito às 
penalidades previstas na Cláusula IX – Penalidades do Contrato, verificadas mediante 
processo administrativo, no qual serão observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 
  
IV - OBRIGAÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL 
4.1. Efetuar a solicitação do objeto requisitado em tempo hábil para que o Fornecedor possa 
cumprir com suas obrigações contratuais. 
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4.2. Este instrumento não obriga a JUSTIÇA FEDERAL a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição dos objetos 
cujos preços estão registrados nesta Ata, obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições em relação àquelas obtidas na licitação. 
4.3. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
  
V - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 
  
VI - CONDIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NESTA 
ATA 
6.1. Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial da União, e dentro do 
prazo de vigência desta Ata, a JUSTIÇA FEDERAL poderá emitir Nota de Empenho, a qual 
será o meio hábil para formalização da relação de compra e venda do objeto requisitado. 
6.1.1 A JUSTIÇA FEDERAL, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, monitorará 
junto ao mercado os preços registrados. Caso seja constatada a superveniência de fato que 
induza à redução ou à elevação do custo do objeto registrado, a JUSTIÇA FEDERAL 
promoverá as devidas negociações com o FORNECEDOR, com vistas à adequação dos 
preços às novas condições mercadológicas então vigentes, sendo-lhe obrigatória a iniciativa 
quando se tratar de redução em relação aos preços registrados. 
6.1.1.1 Havendo a convocação do FORNECEDOR para renegociar os preços e restando 
frustradas as tratativas, este será liberado dos compromissos assumidos em relação ao 
item; 
6.1.1.1.1. A JUSTIÇA FEDERAL poderá, neste caso, convocar as empresas constantes do 
Cadastro de Reserva, respeitando-se a classificação, para renegociação do preço 
registrado, sendo que os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos. 
6.1.1.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a JUSTIÇA FEDERAL poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem 
aplicação da penalidade, desde que confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e, ainda, se a comunicação ocorrer antes do envio do pedido de 
fornecimento. 
6.1.1.2.1. Neste caso, a JUSTIÇA FEDERAL poderá convocar as empresas constantes do 
Cadastro de Reserva, respeitando-se a classificação, para negociação referente à 
manutenção do preço inicialmente registrado, liberando os fornecedores dos compromissos 
assumidos caso a negociação seja infrutífera. 
6.1.2 Para firmação do compromisso pactuado, configurado pelo recebimento da Nota de 
Empenho, o FORNECEDOR será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
confirmar o recebimento referida Nota de Empenho, que lhe será encaminhada por meio 
eletrônico. 
6.1.2.1 Como condição para o recebimento da Nota de Empenho, o FORNECEDOR deverá 
manter as mesmas condições que o habilitaram na licitação. 
6.2. O não recebimento da Nota de Empenho no prazo definido no subitem 6.1.2 acima 
caracterizará a hipótese de inadimplemento total obrigação em relação ao item requisitado 
pela JUSTIÇA FEDERAL. 
6.3. Se o FORNECEDOR se recusar a confirmar o recebimento da Nota de Empenho ou se 
for liberado do compromisso assumido, nos termos do Art. 64, § 2.º, da lei 8.666/93, poderão 
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ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitada ordem de 
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições do primeiro. 
  
VII - ASSINATURA DO CONTRATO 
7.1. A cada nova solicitação efetuada pela JUSTIÇA FEDERAL, o FORNECEDOR será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar e devolver o Contrato. 
7.2. O Contrato será disponibilizado para assinatura em meio eletrônico, através do SEI - 
Sistema Eletrônico de Informação do TRF4, devendo a adjudicatária assiná-lo, no prazo 
acima estipulado; 
7.3. Após a assinatura pela Direção do Foro, a adjudicatária poderá consultar e salvar o 
arquivo digital, com ambas assinaturas, através do mesmo sistema; 
7.3.1 A não assinatura do Contrato no prazo definido no subitem 7.1 acima, sujeitará o 
FORNECEDOR à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do objeto que lhe foi 
solicitado; 
  
VIII - GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. O objeto desta Ata será de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 
JUSTIÇA FEDERAL, por intermédio de seu Gestor – Diretor do Núcleo de Tecnologia da 
Informação, apoiado pelas suas Seções e órgãos participantes deste Registro de Preços o 
qual tem autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1.º Grau no Paraná, toda 
e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, principalmente quanto: 
8.1.1 aos procedimentos a serem desencadeados externa e internamente com vistas: 
8.1.1.1 ao recebimento do pedido de fornecimento devidamente autorizado pela autoridade 
competente; à solicitação de emissão de Notas de Empenho e/ou contratos a serem 
assinados; obtenção de assinaturas; publicações; controle de vigência desta Ata e dos 
contratos dela decorrentes; 
8.1.1.2 a centralizar o processo de comunicação entre a JUSTIÇA FEDERAL e 
fornecedores; 
8.1.1.3 a conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 
registrados e a aplicação de eventuais penalidades por descumprimento do pactuado nesta 
Ata de Registro de Preços; 
8.1.1.4 ao controle dos itens adquiridos, dos preços registrados, assim como dos 
quantitativos adquiridos. 
8.1.1.5 a orientar outros órgãos da Administração quanto aos procedimentos necessários à 
adesão aos preços registrados nesta Ata, gerenciando suas solicitações. 
8.1.2 à conformidade da execução do objeto e disposições desta Ata com as exigências e 
condições contidas no Edital e seus anexos; 
8.1.3 à verificação da regularidade fiscal e previdenciária do fornecedor previamente à 
assinatura da Nota de Empenho. 
  
IX - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações: 
9.1.1 pela JUSTIÇA FEDERAL: 
9.1.1.1 quando o FORNECEDOR não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 
Registro de Preços; 
9.1.1.2 quando o FORNECEDOR não assinar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
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9.1.1.3 quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 
9.1.1.4 por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
JUSTIÇA FEDERAL. 
9.1.2 pelo FORNECEDOR: 
9.1.2.1 mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, desde que isso seja feito anteriormente à 
disponibilização da Nota de Empenho para sua assinatura e, ainda, aceito pela JUSTIÇA 
FEDERAL. 
  
X - FORO 
10.1. Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços será competente a 
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Curitiba. 
  
  
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio 
eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico 
de Informações da CONTRATANTE. 

  

  
  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
  
1. UNIDADE REQUISITANTE 
1.1. Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná - Avenida Anita 
Garibaldi, 888 - 2º andar - Cabral - (041) 3210-1560. E-mail: dirninf@jfpr.jus.br. 
  
2. OBJETO 
2.1. ITEM 01 – Contratação de Serviços de webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo. 
2.1.1. A solução ofertada deverá ser de um único fabricante e ter todos os seus componentes 
compatíveis entre si. 
2.2. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos 
serviços descritos do item 2.1 deste edital para consultoria / configuração / desenvolvimento 
/ integração / migração ou implementação de recursos adicionais aos mesmos. 
2.3. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços 
descritos do item 2.1 deste termo para capacitação da equipe quanto a operação, 
implantação, configuração, desenvolvimento, integração, importação/migração/exportação 
de dados ou implementação de recursos adicionais aos mesmos. 
2.4. Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 deverão ser fornecidos pela mesma empresa licitante por 
questões de compatibilidade. O edital será de adjudicação global dos itens. 
  
3. PARTÍCIPES 
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3.1. JFPR – JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ, situada à Avenida Anita Garibaldi, 888 - 
Bairro Cabral - Curitiba/PR – CEP 80.540-901; 
3.2. JFSC – JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, situada à Rua Paschoal Apóstolo 
Pítsica, 4810 - Bairro Agronômica – Florianópolis/SC - CEP 88.025-255; 
3.3. JFRS – JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, situada à Rua Otávio 
Francisco Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS - CEP 90.010-
395; 
3.4. TRF4 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, situado à Rua Otávio 
Francisco Caruso da Rocha, 300 - Centro Administrativo Federal - Bairro Praia de Belas - 
Porto Alegre - RS - CEP 90.010-395; 
3.5. TRE/PR – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, situado à Rua João 
Parolin, 224 - Prado Velho, Curitiba/PR, CEP 80.220-902. 
  
4. QUANTITATIVOS 

OBJETO UNIDADE JFPR JFSC JFRS TRF4 TRE/PR TOTAL 
2.1. - ITEM 01 (webconferência) contas de acesso 500 350 500 70 200 1620 
2.2. - ITEM 02 (horas de suporte) horas 240 240 240 240 120 1080 
2.3. - ITEM 03 (horas de treinamento) horas 1200 1000 1000 200 400 3800 

  
5. DEFINIÇÕES GERAIS 
5.1. Para fins deste Termo de Referência: 
5.1.1. JUSTIÇA FEDERAL: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – 
RS, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, a Seção Judiciária de 
Santa Catarina, em Florianópolis – SC, e a Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba – PR 
serão denominados simplesmente de “JUSTIÇA FEDERAL”. 
5.1.2. STI: para fins deste termo de referência, o setor de tecnologia da informação do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná, em Curitiba – PR, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre – RS, da Seção Judiciária de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, e da Seção 
Judiciária do Paraná, em Curitiba – PR serão denominados simplesmente de “STI”. 
5.1.3. JFPR: a Justiça Federal do Paraná será denominada simplesmente de “JFPR”. 
5.1.4. JFRS: a Justiça Federal do Rio Grande do Sul será denominada simplesmente de 
“JFRS”. 
5.1.5. JFSC: a Justiça Federal de Santa Catarina será denominada simplesmente de 
“JFSC”. 
5.1.6. TRF4: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região será denominado simplesmente de 
“TRF4”. 
5.1.7. TRE/PR: o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná será denominado simplesmente de 
“TRE/PR”. 
5.1.8. NTI: o Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná será 
denominado simplesmente de “NTI”. 
5.1.9. CONTRATADA: a empresa vencedora do processo licitatório e responsável pelo 
objeto será denominada simplesmente de “CONTRATADA”. 
5.1.10. PRODUTO: o objeto do termo de referência e seus componentes, seja ele hardware, 
software, acessório, periférico ou consumível será denominado simplesmente de "produto". 
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5.1.11. CHAMADO: as manifestações dos usuários sobre algumas de suas necessidades 
em relação às áreas de software, infraestrutura, hardware e rede, considerando incidentes 
ou serviços, serão denominadas simplesmente de “CHAMADO”. 
5.1.12. HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL: o período compreendido entre 11 
(onze) e 19 (dezenove) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados, será 
denominado simplesmente de "HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL". 
5.1.13. WEBCONFERÊNCIA: reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de 
aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentações, voz, vídeo, 
textos e arquivos via web. Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio 
computador, celular, tablet, notebook, smart TV ou dispositivo análogo. 
5.1.14. WEBINAR: tipo de webconferência no qual a comunicação é de uma via apenas, ou 
seja, somente uma pessoa (palestrante/orador/professor/conferencista) se expressa e as 
outras assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao uso 
de chats e quiz de perguntas/respostas. 
5.1.15. STREAMING: transmissão contínua, também conhecida por fluxo de mídia. É uma 
forma de distribuição digital, em oposição à descarga (download/upload) de dados. A difusão 
de dados é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia (áudio e vídeo) 
através da rede internet. 
5.1.16. MP4: refere-se especificamente a MPEG-4 Part 14. Um padrão de container de 
áudio e vídeo que é parte da especificação MPEG-4 desenvolvido pela ISO/IEC 14496-14. 
A extensão oficial do nome do arquivo é “.mp4”. 
5.1.17. DATACENTER: ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos de 
processamento e armazenamento de dados, e sistemas de ativos de rede, como switches, 
roteadores, e outros. 
5.1.18. NUVEM (ou computação em nuvem): disponibilidade de recursos ou sistemas, 
especialmente armazenamento de dados, capacidade de computação, sistemas de 
informação, sistemas de comunicação, dentre outros, sem o gerenciamento ativo direto do 
usuário. O termo geralmente é usado para descrever datacenters de processamento de 
informações e comunicação, disponíveis a uma grande massa de usuários, pela internet. 
5.1.19. CHAT: designa aplicações de conversação em tempo real (conversação em páginas 
web ou mensageiros instantâneos). 
  
6. PROPOSTA 
6.1. Apresentação de proposta devendo constar, obrigatoriamente: 
6.1.1. O preço unitário do produto ofertado para cada item. 

OBJETO UNIDADE 
2.1. ITEM 01 (webconferência) Conta de Acesso (valor em R$ para 12 meses) 
2.2. ITEM 02 (horas de suporte) Hora (valor em R$ para 1 hora) 
2.3. ITEM 03 (horas de treinamento) Hora (valor em R$ para 1 hora) 

  
6.1.2. A indicação do fabricante (marca) e do modelo do produto/serviço ofertado, para cada 
item. O modelo indicado não pode ser genérico (nome do fabricante, descrição do 
produto/serviço, etc.) e deve possibilitar a conferência das características do produto através 
dos canais de comercialização do fabricante no Brasil (site, folder, etc.). Havendo 
divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Empresa Licitante e 
as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico que acompanha 
o material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante. 
6.2. A proposta será analisada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL considerando as 
informações prestadas na proposta e/ou análise de folders ou sites de internet. A Empresa 
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Licitante deverá encaminhar na proposta documentação que auxilie nesta análise ou indicar 
sites onde a informação possa ser consultada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL. Dentre 
esta documentação, obrigatoriamente, devem constar: 
6.2.1. Descrição completa do produto/serviço ofertado (folders, site, etc.). 
6.2.2. Comprovação de que o modelo do produto/serviço ofertado pela Empresa Licitante 
está sendo produzido pelo fabricante (no Brasil ou no exterior) e comercializado 
normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil. 
6.2.3. Comprovação de que o fabricante da solução possui assistência técnica/suporte em 
território nacional (Brasil), para o modelo ofertado pela Empresa Licitante. 
6.2.4. Declaração informando se a Empresa Licitante é a fabricante, revendedora ou 
distribuidora autorizada do fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor 
autorizado pelo fabricante dos produtos/serviços. Caso a Empresa Licitante não possua uma 
das qualificações exigidas anteriormente, deverá ser apresentada declaração da própria 
Empresa Licitante de que a aquisição dos produtos/serviços, objeto deste termo de 
referência, será realizada através de um canal do fabricante, para produtos especificados 
pelo fabricante para uso no Brasil. 
6.3. A simples apresentação de proposta com a "repetição" das especificações técnicas 
exigidas neste termo de referência não garante o atendimento integral do objeto. 
6.4. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação técnica ou documental. 
6.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da 
empresa licitante, incluindo os manuais ou documentos anexados. 
  
7. AMOSTRA 
7.1. A Empresa Licitante deverá fornecer acesso aos produtos/serviços licitados para fins 
de conferência de atendimento aos itens do edital, e consistirá dos seguintes itens: 
7.1.1. Conta de usuário administrador/proprietário com possibilidade de inclusão de mais 9 
usuários; 
7.1.2. Apoio e suporte técnico para configuração e saneamento de dúvidas, remotamente; 
7.1.3. Prazo de acesso a amostra pelo período mínimo de 10 (dez) dias úteis contados a 
partir da informação de entrega da amostra, em meio escrito, pela Empresa Licitante; 
7.1.4. A amostra será exigida da Empresa Licitante na ordem de classificação da fase de 
lances. A Licitante será convocada a apresentar a amostra do produto/serviço, conforme 
definição constante do item 6.1 e seus subitens, objeto da licitação, de marca e modelo 
idêntico ao cotado, para avaliação técnica de compatibilidade com as especificações e 
padrão de qualidade constantes do Termo de Referência. 
7.2. A amostra deverá ser entregue, integralmente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
após a notificação da JFPR. O processo licitatório ficará suspenso até o laudo final do NTI 
da JFPR sobre a amostra apresentada. 
7.3. O prazo estabelecido no item 7.2 para apresentação da amostra refere-se ao prazo de 
liberação de acessos aos produtos/serviços e a informação de entrega da amostra, em meio 
escrito, o que ocorrer por último. 
7.4. A informação de entrega da amostra deverá estar devidamente identificada com o 
número do certame, o número do item, o CNPJ, telefone para contato e a Razão Social da 
Empresa Licitante. 
7.5. A entrega de manuais, “folders”, páginas impressas da Internet, declarações de 
fabricantes ou quaisquer outros documentos técnicos não substituem a amostra, que deverá 
ser entregue pela empresa, independentemente dos documentos apresentados. 
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7.6. A não entrega da amostra no prazo supracitado no item 7.2 ou a recusa técnica da 
amostra pela JFPR desclassificará a Empresa Licitante do processo licitatório. 
7.7. A amostra deverá ser totalmente funcional com o sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Pro 64 bits, instalado em idioma Português do Brasil. 
7.8. A amostra deverá estar apta para a realização de todos os testes referentes às 
exigências técnicas e de qualidade constantes do Termo de Referência. 
7.9. Os softwares para execução dos testes serão obtidos pela área técnica diretamente no 
site dos fabricantes, em sua última versão disponível em produção, não sendo aceitas 
versões ainda em homologação ou com customizações específicas para este certame, tanto 
para acesso por aplicativo para instalação local, quanto por navegador. 
7.10. Estando a amostra em conformidade com as especificações, o resultado da análise 
da amostra, bem como a data para a continuidade da sessão do pregão eletrônico, momento 
oportuno para a eventual interposição de recurso, serão comunicados às Empresas 
Licitantes. 
7.11. A Empresa Licitante que não se dispuser a colaborar com as diligências preliminares, 
apresentar a amostra fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as 
especificações será desclassificada e a Empresa Licitante subsequente será convocada. 
  
8. SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
8.1. A CONTRATADA não poderá divulgar, mesmo em caráter estatístico, quaisquer 
informações originadas na JUSTIÇA FEDERAL sem prévia autorização formal. 
8.2. A CONTRATADA será responsabilizada quanto à falta de manutenção de sigilo sobre 
quaisquer dados, informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em 
quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos ou 
posteriormente ao término da prestação contratual, não podendo, sob qualquer pretexto 
divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da classificação de sigilo conferida pela 
JUSTIÇA FEDERAL a tais documentos ou informações, sob pena de aplicação de sanção 
na forma prevista no item CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES ou então, sob pena da 
Lei. 
8.3. Quando nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL os técnicos da CONTRATADA 
ficarão sujeitos a todas as normas internas de segurança da JUSTIÇA FEDERAL, inclusive 
àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências. 
  
9. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL 
9.1. Designar responsáveis para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
contratual. 
9.2. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução 
de serviços. 
9.3. Informar à CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos 
serviços prestados. 
9.4. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto 
adquirido. 
9.5. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos bens e serviços fornecidos/prestados pela 
CONTRATADA; 
9.6. Controlar o acesso às dependências da JUSTIÇA FEDERAL, aos técnicos da 
CONTRATADA, responsáveis pela execução dos serviços. 
9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da CONTRATADA, pertinentes à CONTRATAÇÃO. 
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10. DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
10.1. Utilizar, exclusivamente, pessoal habilitado à prestação dos serviços objeto deste 
Termo de Referência. 
10.2. Quando no ambiente da JUSTIÇA FEDERAL, manter os seus funcionários sujeitos às 
normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL, porém sem qualquer vínculo empregatício 
com o Órgão. 
10.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
JUSTIÇA FEDERAL. 
10.4. Manter os seus funcionários e prepostos identificados por crachá, quando em trabalho, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à 
boa ordem e às normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL. 
10.5. Responder pelos danos causados diretamente à administração da JUSTIÇA 
FEDERAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento e a 
execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
o acompanhamento pela JUSTIÇA FEDERAL. 
10.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos ou a outros 
bens de propriedade da JUSTIÇA FEDERAL, quando esses tenham sido ocasionados por 
seus funcionários, pelo fornecimento ou a prestação dos serviços. 
10.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 
por seus funcionários no recinto da JUSTIÇA FEDERAL. 
10.8. Comunicar a JUSTIÇA FEDERAL qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos julgados necessários. 
10.9. Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante toda a 
execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação na licitação. 
10.10. Cumprir com os prazos de entrega estipulados neste Termo de Referência. 
10.11. Assumir as despesas decorrentes do transporte a ser executado em função do objeto 
do Contrato. 
10.12. Autorizar e assegurar à JUSTIÇA FEDERAL o direito de fiscalizar, sustar e/ou 
recusar os produtos que não estejam de acordo com as especificações constantes da 
Proposta da CONTRATADA. 
  
11. ITEM 01 – Serviços de webconferência, “webinar” e streaming de áudio/vídeo 
11.1. Prestação de serviços de acesso a sistema webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo disposto em nuvem. 
11.1.1. O objeto não contempla fornecimento de equipamentos pela contratada. 
11.2. A solução deve ser baseada em sistema distribuído, com pelo menos 3 (três) 
datacenters em diferentes países, no mínimo em 2 (dois) continentes distintos. Serão 
considerados continentes América, Ásia, África, Europa e Oceania. 
11.3. Considera-se o número de 01 (uma) conta de acesso a unidade mínima para 
definição e aplicação dos qualitativos e requisitos técnicos para serviço pretendido no item 
2.1 - ITEM 01. 
11.4. Os serviços deverão ser prestados em quantidade inicial mínima de 10 (dez) contas 
de acesso, podendo ser acrescida na razão de 01 (uma) conta de acesso até o limite máximo 
da contratação. 
11.5. Deve permitir conexão de no mínimo 300 (trezentos) participantes simultaneamente 
em reuniões de webconferência, sem limitações de tempo de conexão. 
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11.6. Deve possibilitar conexões H.323/SIP. O número de conexões H.323/SIP mínimas, 
disponibilizadas simultaneamente para as contas contratadas, deve satisfazer a tabela 
abaixo: 

Número de contas conexões H.323 simultâneas 
Menor que 15 0 

15 a 49 5 
50 a 199 40 
200 a 499 50 

500 ou mais 75 
  

11.7. Deve possibilitar a participação/conexão de convidados através do uso de aplicativo 
ou programa próprio, conexão através de browser (Google Chrome, Mozilla Firefox ou 
Internet Explorer),), conexão em endpoints com protocolo H.323 ou endereçamento SIP, 
conexão com Skype for Business e também conexão por telefone (somente áudio). 
11.8. Deve permitir comunicação em áudio e vídeo entre os participantes. 
11.9. Deve permitir a qualquer participante o controle de ativação/desativação de sua 
câmera de vídeo e seu microfone. 
11.10. Deve permitir agendamento, criação e total administração de reuniões 
(webconferências), prévia e durante, através de computadores, notebooks, tablets e 
smartphones. 
11.11. A interface do aplicativo, disposta ao usuário comum, aquela por onde se opera a 
webconferência, o webinar e o streaming, deve ser disposta, ao menos, no idioma 
Portugues/BR e Inglês/US. 
11.12. Deve ser totalmente compatível com os sistemas operacionais: Windows, macOS, 
Android e iOS em suas versões lançadas e disponibilizadas a partir da data de 01/01/2018. 
11.13. Deve permitir ao administrador da reunião, possuir controles de reunião, como 
habilitar e desativar gravação, apresentação de conteúdo remotamente, chats, notificações, 
dentre outros. 
11.14. Deve possuir painel de gerência centralizada em ambiente web, disponível via 
browser. O gerenciamento deve permitir gerência e controle de usuários, por exemplo, 
adicionar, excluir e atribuir funções e recursos adicionais. 
11.15. Deve permitir ao administrador da reunião o bloqueio/desbloqueio da sala de 
reuniões, não possibilitando novos acessos de participantes enquanto bloqueada. 
11.16. Deve permitir criação/agendamento de reuniões com acesso restrito, disponibilizado 
após utilização de senhas de acesso, permitindo a participação na reunião apenas a 
pessoas autorizadas. 
11.17. Deve permitir ao administrador da reunião, criar salas de reunião separadas, 
paralelas ao desenvolvimento da reunião principal, atribuir participantes a essa sala. Estes 
devem ter a possibilidade de discussão em separado e ter o retorno a reunião principal por 
tempo programado ou então por requisição direta do administrador da reunião. 
11.18. Deve permitir configurar o modo de ingresso do dispositivo de áudio e vídeo dos 
participantes na reunião (ligado ou desligado). 
11.19. Deve permitir gerar reuniões com identificação de salas aleatoriamente ou fixas, 
predefinidas. 
11.20. Deve permitir configurar sala de espera, para que os participantes não ingressem 
diretamente na reunião e, possam ser liberados pelo administrador da reunião a entrar, um 
por um. 
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11.21. Deve permitir que durante a realização da reunião, o administrador possa colocar 
qualquer participante na sala de espera e possa permitir o seu reingresso, conforme sua 
decisão. 
11.22. A sala de espera deve isolar o participante não possibilitando identificar participantes, 
áudios, vídeos, arquivos, chats, enquanto estiverem na situação de espera, dentro da sala 
de espera. 
11.23. Deve possibilitar ao administrador da reunião, repassar a outros usuários a função 
de administrador da reunião. 
11.24. Deve possibilitar ao administrador da reunião convidar, antes e durante a reunião, 
participantes através de envio de e-mail, contatos da conta, mensagens para que ingressem 
na webconferência através do acesso ao link de endereçamento da reunião. 
11.25. Deve permitir ao administrador da reunião poder desativar os microfones de todos 
os participantes (individualmente ou em lote), além do seu próprio. 
11.26. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “galeria”, 
possibilitando a visualização de pelo menos 16 (dezesseis) “rostos” simultaneamente, lado 
a lado, na mesma proporção, gerando identificação visual (highlight) àquele que está falando 
no instante. 
11.27. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “orador ativo”, 
focalizando em proporção maior o orador e miniaturizando (abaixo ou acima) os demais 
participantes. 
11.28. Deve permitir que o participante da reunião fixe a visualização do participante que 
desejar, independentemente de quem seja o orador momentâneo. Modo de visualização 
“pinado” ou fixado. 
11.29. Deve permitir gravação de reuniões em formato “mp4” ao administrador da reunião, 
na nuvem e localmente, dispensada a simultaneidade. 
11.30. Deve permitir capacidade de armazenamento de no mínimo 1 Gb (um gigabytes) de 
dados em gravações de reuniões e bate-papos, por conta, na nuvem. 
11.31. 11.30.1 Os arquivos não poderão receber qualquer tipo de restrição quanto ao tempo 
de armazenamento durante a vigência contratual. 
11.32. Deve permitir bate-papo por escrito (chat) entre os participantes durante a reunião, 
individualmente ou coletivamente. 
11.33. Deve possibilitar armazenamento local dos chats para cada participante da reunião. 
11.34. Deve permitir ao administrador fazer transferência ou disponibilização de arquivos 
para os participantes. 
11.35. Deve permitir a todos os participantes da reunião compartilhar conteúdo (arquivos, 
telas, whiteboards, áudios, programas, apresentações...), dispostos em seu dispositivo local, 
durante a reunião, inclusive utilizando-se de smartphone ou tablets. 
11.36. Deve permitir a todos participantes durante a reunião fazer anotações durante o 
compartilhamento citado no item 11.34, exceto àqueles conectados por H.323 ou SIP. 
11.37. Deve permitir criação de pelo menos 20 (vinte) salas reservadas/grupos de trabalho 
durante a videoconferência, permitindo que os participantes incluídos em cada grupo 
interajam entre si, apenas. 
11.38. Deve permitir ao administrador da reunião controlar remotamente (assistência 
remota) o computador dos participantes via teclado e mouse. 
11.39. A aplicação/interface de administração dos serviços deve possuir criptografia Secure 
Socket Layer (SSL), quando acessível por protocolo HTTP (browser). 
11.40. A aplicação deve implementar, ao menos, criptografia AES 256-bits ponto a ponto 
nas reuniões de webconferência. Exigir-se-á a criptografia entre o cliente (aplicativo do 
fabricante) instalado no usuário e a nuvem do fabricante. 
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11.41. Deve permitir extração de informações operacionais e gerenciais, através de 
funcionalidade própria da aplicação de administração, obtenção de relatórios de uso com 
informações tais como: o número de reuniões ocorridas ou em curso, datas, participantes, 
número de minutos de reunião, dentre outras. 
11.42. Deve disponibilizar acesso através de chamadas/desenvolvimento REST/API a 
funções/funcionalidades dispostas na interface do sistema contratado, possibilitando 
integração com sistema da JUSTIÇA FEDERAL. 
11.43. 11.41.1 Se o recurso solicitado no item 11.41 necessitar de licenciamento, esse deve 
ser fornecido em conjunto com a solução. 
11.44. Deve possuir documentação, descrição, relações, manuais e exemplo de 
implementação das funções citadas no item 11.41. 
11.45. Deve possibilitar o live streaming, ou seja, a transmissão multimídia para plataformas 
de divulgação de mídias, ao menos ao Facebook e Youtube. 
11.43.1 Esse recurso precisa ser nativo à solução, não sendo admitidas integrações com 
dispositivos externos, tais como câmeras ou webcams. 
11.46. Deve possibilitar a realização de webinar para ao menos 500 (quinhentos) 
participantes concomitantemente, sendo pelo menos 10 (dez) palestrantes e os demais, 
espectadores. 
11.47. O webinar deve possibilitar interação entre palestrante e espectadores através de 
perguntas e respostas e chats e formulários de avaliação. 
  
12. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, 
aos serviços descritos do item 01 deste edital para consultoria / configuração / 
desenvolvimento / integração / migração ou implementação de recursos adicionais 
aos mesmos 
12.1. Prestação de serviços de suporte técnico de forma presencial (on-site) nos 
produtos/serviços especificados neste edital, nas dependências dos partícipes desta 
licitação. 
12.2. Os serviços técnicos deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) hora, 
acrescidas na mesma proporção até o limite máximo da contratação. Dentro destas devem 
ser contemplados as horas de definição do escopo e planejamento, as horas de realização 
das atividades definidas e as horas de documentação das atividades. As atividades 
realizadas ser documentadas em relatório técnico. 
12.3. Considerar-se-á suporte técnico toda ação de atendimento executada com o propósito 
de manter os serviços disponíveis e/ou implantar melhorias operacionais, compreendendo 
atividades de análise, preparação, planejamento, acompanhamento de projetos, instalação, 
configuração, atualização, resolução de problemas, manutenção, ajustes, repasse de 
conhecimentos e esclarecimentos relacionados aos produtos/serviços, objeto deste, de 
acordo com solicitações da CONTRATANTE. 
12.4. O suporte técnico poderá envolver, além dos softwares e serviços prestados, todo e 
qualquer equipamento e acessório relacionados aos serviços contratados, tais como: 
microcomputadores, notebooks, smartphones, tablets, endpoints de videoconferência, 
webcams, microfones, entre outros. 
12.5. A CONTRATADA deverá utilizar as melhores práticas da fabricante da solução 
ofertada, seguindo as diretivas impostas pela CONTRATANTE. 
12.6. Os serviços técnicos deverão ser prestados por equipe técnica especializada e 
certificada, da CONTRATADA ou do FABRICANTE do software/serviços contratados, sob 
total responsabilidade da CONTRATADA. 
12.6.1. As comprovações relativas aos vínculos dos profissionais elencados serão 
realizadas por meio da carteira de trabalho do profissional, do contrato social em vigor (em 
sendo sócio da empresa), ou da apresentação de contrato de prestação de serviços, sem 
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vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, além dos respectivos certificados, 
quando da assinatura do contrato e/ou quando da prestação efetiva dos serviços, o que 
convier à CONTRATANTE. 
12.7. O objetivo do suporte técnico especializado tem como premissa atender as demandas 
técnicas da CONTRATANTE, compreendendo o rol exemplificativo descrito abaixo, entre 
outros: 
12.7.1. Esclarecer dúvidas com relação à utilização e configuração da solução contratada. 
12.7.2. Examinar, planejar e executar mudanças na solução contratada. 
12.7.3. Reinstalar ou reconfigurar a solução, em caso de mudança do ambiente da 
CONTRATANTE. 
12.7.4. Realizar auditoria e análise de logs da solução ofertada. 
12.7.5. Encaminhar, a pedido da CONTRATANTE, incidentes e problemas ao fabricante da 
solução. 
12.7.6. Realizar formatação, migração de dados de solução legada ou solução de 
autenticação de usuários para o sistema contratado. 
12.7.7. Realizar importação ou exportação de dados de/para formatos de transporte de 
dados, formatos padrão de mercado, a sistema de terceiros. 
12.7.8. Desenvolver rotinas ou conectores que viabilizem acesso a rotinas ou sistemas da 
CONTRATANTE ao serviço contratado, através do uso de REST/API. 
12.7.9. Realizar a migração, importação ou exportação de base ou dados de usuários ao/do 
sistema contratado. 
12.8. O suporte especializado deverá ser prestado, pelo período de vigência contratual ou 
até a finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do pedido/chamado ocorra 
na vigência contratual. 
12.9. O suporte especializado NÃO se confunde com o “atendimento técnico” relativo à 
garantia dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar como 
hora de suporte especializado aqueles serviços que são inerentes ao escopo da garantia do 
serviço/produto. 
12.10. O suporte especializado deverá ser prestado na modalidade “on-site”, nas 
dependências da CONTRATANTE, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, 
sem prejuízo do telessuporte. 
12.11. O suporte especializado poderá ser prestado na modalidade de “telessuporte”, via 
acesso remoto (VPN ou ferramenta similar), desde que tecnicamente viável e mediante 
autorização expressa da CONTRATANTE. 
12.12. O suporte especializado será solicitado mediante a abertura de ordens de serviços, 
observando o seguinte: 
12.12.1. As ordens de serviço (abertura de chamados) serão efetuadas por técnicos da 
CONTRATANTE, por e-mail, com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis. A 
CONTRATADA deverá, nos procedimentos de alinhamento para início da execução 
contratual, informar o e-mail a qual deve ser direcionado toda a comunicação pertinente às 
ordens de serviço / chamados técnicos. 
12.12.2. O serviço de suporte será realizado com base em objetivos específicos 
determinados, contados em um número de horas técnicas de suporte previamente 
combinadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, dentro do limite de horas técnicas 
disponíveis da contratação. 
12.12.3. Constarão das ordens de serviço, entre outros: atividade a ser executada, data e 
hora para início do atendimento, prazo de entrega e quantidade estimada de horas técnicas 
previamente acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, que será considerada 
para fins de pagamento, independentemente do número de profissionais alocados ou do 
tempo efetivamente gasto. 
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12.12.4. O prazo de entrega das ordens de serviço poderá ser prorrogado, a critério 
exclusivo da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA apresente, tempestivamente, razões 
de justificativa que comprovem a ocorrência de fatos que fogem ao controle da 
CONTRATADA e impedem sua execução no prazo estabelecido. 
12.12.5. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, mediante prévia justificativa. As horas trabalhadas poderão ser 
computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva 
incapacidade da CONTRATADA na solução do chamado nos tempos estabelecidos. 
12.12.6. A CONTRATADA deverá registrar, em sistema informatizado, para fins de controle 
e acompanhamento, todas as ordens de serviços executadas, sem prejuízo do controle a 
ser realizado pelo Gestor ou Fiscal do contrato. 
12.12.7. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema de gestão de chamados e ordens de 
serviço para registrar o andamento e conclusão da demanda, de acordo com rito definido 
pela CONTRATANTE. 
12.12.8. A CONTRATADA deverá apresentar relatório com as ordens de serviço concluídas 
para aceite e atesto pela CONTRATANTE. 
12.12.9. Para que a ordem de serviço seja considerada concluída e possa ser entregue pela 
CONTRATADA para avaliação da CONTRATANTE, os serviços/produtos executados 
devem ser adequadamente documentados no formato e em meio indicado pela 
CONTRATANTE, o que pode compreender a atualização de documentação entregue 
(quando da instalação da solução) e outras bases de conhecimento. A documentação 
entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos executados e 
permitir que técnicos da(s) CONTRATANTE(s) possam repetir tais procedimentos no futuro. 
12.12.10. A CONTRATANTE terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o aceite das 
ordens de serviço entregues pela CONTRATADA. 
12.12.11. Para o aceite das Ordens de Serviço, será feita a comparação entre os 
serviços/produtos entregues e os serviços/produtos descritos na Ordem de Serviço, 
considerando também os atributos de qualidade que forem exigidos. Se os 
serviços/produtos não atenderem às características especificadas na ordem de serviço, a 
mesma será recusada. 
12.12.12. O suporte especializado será remunerado de acordo com o número de horas 
técnicas constantes das ordens de serviços entregues e aceitas pela CONTRATANTE, 
independentemente do número de profissionais alocados ou do tempo efetivamente gasto; 
12.12.13. Após a anuência da CONTRATADA pela ordem de serviço, quaisquer mudanças 
que se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e 
assinatura de relatório de impacto, contendo justificativas. 
12.12.14. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após a entrega e aceite 
de todos os serviços/produtos nelas previstos. 
  
13. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços 
descritos do item 01 deste edital para capacitação da equipe quanto a operação, 
implantação, configuração, desenvolvimento (rest/api), integração, 
importação/migração/exportação de dados ou implementação de recursos adicionais 
aos mesmos 
13.1. Prestação de serviços de treinamento para os produtos/serviços especificados no Item 
01 deste termo. 
13.2. Os serviços de treinamento deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) 
hora a 01 (uma) pessoa, podendo ser acrescidos de 01 (uma) em 01 (uma) hora e também 
de 01 (uma) em 01 (uma) pessoa até o limite máximo da contratação. 
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Exemplificando: contratação de treinamento para 5 pessoas para um período de 40 
horas (5 dias x 8 horas/dia). Esta contratação exigirá da CONTRATANTE a execução 
de 200 horas deste item 03 - serviço de treinamento. 

13.3. A prestação dos serviços de treinamento ocorrerá preferencialmente nas 
dependências da CONTRATANTE. 
13.3.1. Caso o treinamento exija ambiente exclusivo e próprio, o mesmo deverá ser 
designado e sob responsabilidade da CONTRATADA. Excetuam-se despesas de 
deslocamento e diárias dos servidores da CONTRATANTE. 
13.4. Para a prestação dos serviços de treinamento, a CONTRATANTE estará sujeita à 
execução mínima de 40 (quarenta) horas deste item 03 - serviço de treinamento, ressalvado 
acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE para execução a menor. Exemplificando: 
acionamento mínimo do Item 03 – serviços de treinamento deve ser de 40 (quarenta) horas, 
correspondendo a 5 alunos X 8h de treinamento ou qualquer combinação que gere resultado 
maior ou igual a 40 horas. 
13.5. Os serviços de treinamento serão solicitados mediante a abertura de ordem de 
serviço/chamado da CONTRATANTE à CONTRATADA, observando o seguinte: 
13.5.1. A ordem de serviço/chamado será encaminhada por e-mail com antecedência de 
mínima de 10 (dez) dias úteis. A CONTRATADA deverá, nos procedimentos de alinhamento 
para início da execução contratual, informar o e-mail a qual deve ser direcionado toda a 
comunicação pertinente às ordens de serviço / chamados técnicos. 
13.5.2. Constará da ordem de serviço de treinamento, entre outros: a finalidade, proposta 
ementa, perspectiva de cronograma e perspectiva para de execução do treinamento. 
13.6. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de treinamento com base em objetivos 
específicos e determinados, cobrindo a necessidade e perspectiva elencadas na ordem de 
serviço para treinamento, constando finalidade, assuntos, ementa e cronograma detalhados, 
estimativa de execução, dados/documentação pessoal e profissional do(s) instrutor(es). 
13.7. A proposta de treinamento, decorrente da ordem de serviço para treinamento deve ser 
apresentada por e-mail pela CONTRATADA à CONTRATANTE após devido alinhamento e 
acordo entre ambos, para validação e seguimento. 
13.8. Os custos de material didático, estadia, alimentação e deslocamento do(s) 
instrutor(es) são de responsabilidade da CONTRATADA. 
13.9. O serviço de treinamento poderá ser cancelado, prévia ou durante a execução, a 
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante prévia justificativa. As horas usufruídas 
poderão ser computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento 
não envolva incapacidade da CONTRATADA na execução do treinamento. 
13.10. A CONTRATADA deve expedir certificado de conclusão do treinamento a cada um 
dos participantes/alunos participantes, constando obrigatoriamente os seguintes dados: 

a. Nome do treinamento; 
b. Carga horária total do treinamento; 
c. Conteúdo programático; 
d. Data inicial e data final do treinamento; 
e. Nome completo do instrutor com RG/CPF/Passaporte; 
f. Nome completo do aluno e matrícula funcional; 
g. Língua na qual o curso foi ministrado; 
h. Porcentagem de presença do aluno; 
i. Identificação da CONTRATANTE (nome, CNPJ); 
j. Nome da empresa fabricante do software ou serviço objeto do treinamento; 
k. Cidade e estado de realização do treinamento; 
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13.11. O certificado de conclusão deverá ser emitido em Português/brasileiro; 
13.12. Para o aceite dos serviços de treinamento será feita a comparação entre os serviços 
prestados e os serviços descritos na proposta de treinamento, considerando também os 
atributos de qualidade. Se os serviços não atenderem às características especificadas da 
proposta de treinamento, o mesmo será recusado. 
13.13. O atesto para pagamento dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento da 
nota fiscal do serviço prestado, a qual deverá ser emitida somente após finalização do 
treinamento, entrega do certificado de conclusão aos alunos e aceite dos serviços de 
treinamento pela CONTRATANTE. 
13.14. Quaisquer mudanças que se fizerem necessárias na proposta de treinamento, nas 
atividades, no cronograma de execução, totalização de horas, troca de instrutores somente 
poderão ocorrer mediante concordância mútua entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 
13.15. Os serviços de treinamento deverão ser prestados por instrutor devidamente 
qualificado pelo fabricante dos produtos e serviços a que se destina o treinamento. 
13.16. O objetivo do serviço de treinamento tem como premissa atender as demandas 
técnicas da CONTRATANTE, desde capacitar técnicos responsáveis pela administração, 
implantação, configuração, importação e exportação de dados, ajustes técnicos, 
desenvolvimento de integração entre sistemas da CONTRATANTE e a plataforma dos 
serviços contratados até a capacitação dos usuários dos respectivos serviços. 
13.17. Os serviços de treinamento deverão ser prestados pelo período de vigência 
contratual ou até a finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do 
pedido/chamado ocorra na vigência contratual. 
13.18. Os serviços de treinamento NÃO se confundem com o “atendimento técnico” relativo 
à garantia dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar 
como hora de serviço de treinamento aqueles serviços que são inerentes ao escopo da 
garantia do serviço/produto. 
  
14. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 
14.1. Todas as licenças, referentes aos softwares e/ou drivers solicitados, devem estar 
registrados para utilização da JUSTIÇA FEDERAL, legalizado, não sendo admitidas versões 
“shareware” ou “trial”. 
14.2. A CONTRATADA é responsável por todos os procedimentos de configuração dos 
serviços, configurações de nuvem a fim de deixar o produto pronto, funcional para a 
utilização da JUSTIÇA FEDERAL. 
14.3. As versões de software do produto ofertado pela Empresa Licitante deverão estar 
sendo comercializadas normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil. 
14.4. O fabricante do produto deverá possuir suporte técnico/representante/fornecedor para 
atendimento em território nacional (Brasil), em idioma Português/BR, para a versão/modelo 
ofertado pela Empresa Licitante. 
14.5. A Empresa Licitante deverá ter adquirido os produtos através de um canal do 
fabricante, para produtos especificados pelo fabricante para uso no Brasil. 
14.6. As dúvidas quanto ao termo de referência deverão ser encaminhadas ao responsável 
pelo termo de referência (JFPR) através de e-mail (dirninf@jfpr.jus.br). Não serão 
respondidas dúvidas através de telefone ou fax. 
  
15. CONDIÇÕES DE ENTREGA (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 
15.1. Deverão ser entregues: 
15.1.1. Todos os softwares ou drivers para uso do serviço contratado devem estar 
disponíveis para download no site do fabricante ou fornecedor. 
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15.1.2. Todas as licenças de utilização para os softwares e drivers fornecidos. Este item 
será considerado atendido se houver a disponibilização do link do site do fabricante dos 
softwares e drivers comprovando as condições de licenciamento para a JUSTIÇA 
FEDERAL. 
15.1.3. Manuais técnicos do usuário e de referência, originais, em português do Brasil ou 
inglês, contendo as informações sobre os produtos/serviços e suas funcionalidades com as 
instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do 
produto, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital. Este item 
será considerado atendido se houver a disponibilização para download dos manuais citados 
em site do fabricante ou fornecedor. 
15.2. Assinatura do contrato com vigência inicial de 12 meses renováveis de 12 em 12 
meses até o limite de 48 meses, observado regramentos da Lei de Licitações. 
15.3. Prazo de entrega dos produtos/serviços: no máximo 30 (trinta) dias corridos a partir 
da data de assinatura do contrato. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a 
CONTRATADA a penalidade de multa. 
15.4. Os produtos deverão ser disponibilizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul nas cidades sedes dos respectivos órgãos partícipes. As localidades 
podem ser verificadas na Internet (http://www.jfpr.jus.br/enderecos/jfrs/index.php). 
  
16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 
16.1. Os produtos/serviços serão aceitos, mediante elaboração de relatório, da seguinte 
forma: 
16.1.1. Provisoriamente, quando da disponibilização de acesso aos produtos/serviços. 
16.1.2. Definitivamente, após a verificação de todos os itens do termo de referência e 
verificação da equivalência com a amostra apresentada quanto ao item 01, e após 
aprovação pela equipe técnica da CONTRATANTE quanto aos demais itens, em até 15 
(quinze) dias. 
16.2. O aceite pelo NTI da JFPR não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora 
por vícios qualitativos, quantitativos ou técnicos dos produtos/serviços ou por desacordo 
com as especificações estabelecidas neste termo de referência, verificadas posteriormente. 
16.3. O prazo de entrega dos produtos/serviços contratados ficará suspenso entre a data 
do recebimento provisório e a do recebimento definitivo. 
16.4. Uma vez constatada a existência de incorreções e defeitos após o recebimento 
definitivo, a CONTRATADA será comunicada para sanar as irregularidades, sem prejuízo 
da aplicação de sanções à Empresa. 
  
17. PAGAMENTO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
17.1. A CONTRATANTE registrará todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento 
dos produtos e a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 
17.2. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante o fornecimento 
dos produtos e a execução dos serviços ora tratados, devidamente apresentado, 
reconhecido e aceito pela CONTRATANTE. 
17.3. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados no item 2.1 – ITEM 01 dar-se-ão com 
periodicidade mensal após prestação do serviço, aferição e atesto. Iniciar-se-á com o 
recebimento definitivo. 
17.4. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados nos itens 2.2 – ITEM 02 e 2.3 – ITEM 
03 serão devidos conforme demandados, aferidos e atestados pela CONTRATANTE. 
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18. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 
18.1. Toda a comunicação entre a JUSTIÇA FEDERAL e a CONTRATADA deverá ser 
sempre formal como regra, exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal de 
comunicação. 
18.2. Documentos: Ofícios, E-mails e outros correlatos que possam ficar registrados. 
18.3. Emissor: Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do 
Contrato e Fiscal Administrativo do Contrato. 
18.4. Destinatário: Preposto da CONTRATADA e Representante legal da CONTRATADA. 
18.5. Meio: Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, mediante recibo, pelo 
Correio, ou meio eletrônico. 
18.6. Periodicidade: Sempre que se fizer necessário à comunicação com a CONTRATADA. 
  
19. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO (SUPORTE E GARANTIA) - (ITEM 01) 
19.1. O suporte e garantia de uso deverá ser prestada aos serviços contratados durante a 
vigência contratual. 
19.2. Os serviços descritos nos itens a seguir deverão ser prestados sem qualquer custo 
adicional, considerando todos os requisitos do serviço contratado, solicitados neste termo 
de referência, dentro dos prazos definidos; 
19.3. A abertura dos chamados técnicos será efetuada exclusivamente por e-mail. A 
CONTRATADA deverá indicar, no ato de assinatura do contrato, endereço de e-mail válido 
para atender à JUSTIÇA FEDERAL no que se refere aos chamados técnicos em garantia. 
O endereço informado deverá, obrigatoriamente, receber os e-mails da JUSTIÇA FEDERAL 
24 horas por dia, 7 dias da semana, com a obrigatoriedade da resposta inicial em até 12 
horas úteis, contadas de 8h às 18h dos dias úteis do calendário nacional, com o número de 
protocolo da Ordem de Serviço. A manutenção da disponibilidade do endereço indicado é 
de exclusiva responsabilidade da contratada. 
19.4. Entende-se por chamado técnico a solicitação de atendimento técnico corretivo 
quando da ocorrência de: 
19.4.1. defeito no serviço contratado e/ou; 
19.4.2. desempenho comprovadamente reduzido. 
19.5. Somente os técnicos da CONTRATADA ou pessoas a quem ela autorizar por escrito, 
poderão executar os serviços de manutenção. 
19.6. Após cada atendimento técnico, deverá emitir, no ato, relatório técnico do atendimento 
onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número do chamado, dados 
gerais do chamado, situação do chamado (pendente no caso de retirada do produto ou 
concluído), identificação do técnico responsável pelo atendimento, data do atendimento, 
horário de início e término do atendimento, descrição do produto, número de 
série/patrimônio do produto atendido, localização do produto, descrição do problema 
relatado pela JUSTIÇA FEDERAL, descrição do problema realmente. O relatório deverá ser 
enviado para o e-mail indicado pelo STI. 
19.7. O chamado só será considerado encerrado quando a solução for claramente descrita 
no relatório com concordância do funcionário do STI da JUSTIÇA FEDERAL 
19.8. Quaisquer alegações contra instalações (ambiente inadequado, rede elétrica, rede 
lógica) ou usuários (mau uso, etc.) da JUSTIÇA FEDERAL, devem ser comprovadas 
tecnicamente através de laudos detalhados e conclusivos. Não serão admitidas omissões 
baseadas em suposições técnicas sem fundamentação, “experiência” dos técnicos ou 
alegações baseadas em exemplos de terceiros. Enquanto não for efetuado o laudo, e esse 
não demonstrar claramente os problemas alegados, deve-se prosseguir com o atendimento 
dos chamados. 
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19.9. O término do reparo com a solução do problema não poderá ultrapassar o prazo 
de 3 (três) dias úteis. Considera-se dia útil o período compreendido entre 11 (onze) e 18 
(dezoito) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados da JUSTIÇA FEDERAL. 
19.10. A CONTRATADA ou o fabricante deverá fornecer, ou disponibilizar em website, 
durante o período de garantia, atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e 
patches) dos softwares e drivers solicitados, sem quaisquer ônus para a JUSTIÇA 
FEDERAL. 
19.11. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico 
referente a funcionalidades, configuração, características técnicas ou softwares referentes 
ao serviço fornecido. Este suporte poderá ser ofertado por e-mail, telefone ou visita técnica, 
sempre considerando para a decisão sobre o meio de atendimento a solução da dúvida ou 
problema relatado ao suporte. O acionamento do suporte será mediante chamado técnico. 
19.12. À JUSTIÇA FEDERAL é reservado o direito de efetuar conexões do(s) 
equipamento(s) a outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, 
sem que isso constitua motivo para descumprimento das cláusulas de garantia, desde que 
tal fato não implique danos materiais ou técnicos ao(s) equipamento(s) e acessórios, 
hipótese que deverá ser devidamente comprovada; 
19.13. A equipe técnica da JUSTIÇA FEDERAL detém competência e terá total autonomia 
para executar ações de administração, gerenciamento e configuração do(s) equipamento(s) 
e acessórios, podendo promover alterações e reconfigurações sempre que a JUSTIÇA 
FEDERAL julgar necessário, sem que isso constitua motivo para descumprimento das 
cláusulas de garantia; 
19.14. A JUSTIÇA FEDERAL, através da sua equipe técnica, estará previamente autorizada 
a realizar manutenção de urgência, antes da solicitação de chamado técnico; 

  
20. CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 
20.1. O descumprimento das disposições contratuais poderá sujeitar CONTRATADA às 
seguintes sanções: 
20.1.1. Advertência; 
20.1.2. Multa; 
20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração da JUSTIÇA FEDERAL; 
20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal; 
20.1.5. Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 
20.2. A mora no cumprimento de obrigações contratuais independe de notificação da 
CONTRATADA (dies interpellat pro homine), salvo previsão expressa. 
20.2.1. O cumprimento parcial da parcela em atraso reduzirá proporcionalmente a base de 
cálculo da penalidade de multa. 
20.3. A sanção de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as penas de multa. 
20.4. Para a verificação e enquadramento da conduta nas tabelas de penalidades, será 
considerada em primeiro lugar a conduta específica e somente será aplicada a genérica na 
falta daquela. 
20.5. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista 
para o caso de rescisão contratual, quando a rescisão decorrer da própria mora. 
20.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
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20.7. As sanções serão classificadas conforme a gravidade da conduta, em leves (L), 
medianas (M) ou graves (G). 
20.8. As sanções decorrentes do descumprimento das disposições contratuais serão 
aplicadas conforme a graduação a seguir: 
20.8.1. Grau de Severidade Leve (L1) – Aplicação de Sanção: 
20.8.1.1. L1 – Advertência. 
20.8.2. Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) – Aplicação de Multas: 
20.8.2.1. M1 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da parcela do bem por dia 
de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação. 
20.8.2.2. M2 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da parcela do bem 
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação. 
20.8.2.3. M3 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da parcela do bem 
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação. 
20.8.3. Grau de Severidade Grave (G1) - Aplicação de Sanção: 
20.8.3.1. Multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor da parcela do bem contratado 
por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da 
obrigação; 
20.8.3.2. Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor global do contratado, sem prejuízo de eventual indenização pela 
CONTRATADA, derivada de perdas e danos causados a JUSTIÇA FEDERAL decorrente 
das infrações cometidas; 
20.8.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração; 
20.8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
20.9. O grau de severidade inicial da pena será determinado conforme a Tabela de condutas 
que ensejam a aplicação de Sanções (item 20.16), considerando a conduta e a primariedade 
ou a reincidência da contratada. 
20.10. A severidade inicial da sanção será elevada a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a 
obrigação não seja devidamente adimplida, implicando na cumulação com a(s) sanção(ões) 
anteriormente aplicada(s) (L1+M1+M2+M3+G1), excetuadas as penas de multas previstas 
na Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas (item 20.17); 
20.11. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista 
no “G1”, subitem 20.8.3.2, quando a rescisão decorrer da própria mora. 
20.12. As sanções previstas em “G1”, subitens 20.8.3.3 e 20.8.3.4, somente poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as sanções referidas no subitem 20.8.3.1 e 20.8.3.2 do “G1” 
e nos itens M1, M2 e M3. 
20.13. A sanção de advertência somente poderá ser cumulada com a(s) pena(s) de multa(s) 
moratória. 
20.14. A sanção de multa por inadimplência, aplicada na forma do item 20.10 será limitada 
ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor da parcela do bem (item) contratado, 
excetuadas as penas de multas previstas na Tabela de condutas que ensejam a aplicação 
de sanções específicas (item 20.17); 
20.15. As sanções de grau de severidade grave (G1), poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
20.16. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de Sanções: 

Ata de Registro de Preços - Justiça Federal Paraná (0873821)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 160



ID CONDUTAS 

OCORRÊNCIA E 
REINCIDÊNCIA 

Grau de Severidade 
Leve Moderado Grave 
L1 M1 M2 M3 G1 

20.16.1 O cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e prazos; 

1ª 
vez 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.2 O não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; - 1ª 2ª 3ª 4ª 

20.16.3 
A paralisação do serviço ou do fornecimento, 

sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.4 
O atraso injustificado no início da execução do 

contrato de prestação de serviço ou de 
fornecimento; 

- 1ª - - - 

20.16.5 
O atraso injustificado no início do serviço ou 
fornecimento durante o desenvolvimento do 

contrato, quando não tenha previsão de conduta 
específica; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.6 
O desatendimento das determinações regulares 

da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores; 
- 1ª 2ª 3ª 4ª 

20.16.7 Apresentar documento falso ou fazer declaração 
falsa; - - - - 1ª 

20.16.8 Agir de má-fé na relação contratual; - - - - 1ª 

20.16.9 
Abandonar a execução do contrato ou incorrer 

em inexecução contratual que não tenha 
previsão de conduta específica; 

- - - - 1ª 

20.16.10 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 
ou qualquer outro expediente, o contrato; - - - - 1ª 

20.16.11 
Tenha sofrido condenação judicial definitiva por 

praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

- - - - 1ª 

20.16.12 

Demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados, em especial infrações à 
ordem econômica definidas na Lei Federal nº 

8.158/1991; 

- - - - 1ª 

20.16.13 Tenha sofrido condenação definitiva por ato de 
improbidade administrativa, na forma da lei; - - - - 1ª 

20.16.14 

A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital e no contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.15 
A alteração social ou a modificação da finalidade 

ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.16 Quando o preposto ou responsável técnico não 
se apresentar em reunião pré-agendada; 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.17 
Quando deixar de substituir prestador de serviço 

que se portar ou realizar condutas de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.18 Quando for evidenciado que o prestador de 
serviço da contratada realizou atividade de - - - - 1ª 

Ata de Registro de Preços - Justiça Federal Paraná (0873821)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 161



quebra ou ameaça de segurança das 
informações da JUSTIÇA FEDERAL, inseriu 

código malicioso em sistema, inseriu 
intencionalmente praga digital na rede da 
JUSTIÇA FEDERAL, obteve acesso não 

autorizado à informação ou sistema; 
20.17. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas: 

ID CONDUTAS PENALIDADE 

20.17.1 

Inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia de 

execução, quando prevista, ainda que 
seja para reforço/prorrogação de 

vigência; 

Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete 
centésimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, observado o máximo de 
2% (dois por cento), de modo que o atraso 
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração contratante a promover a 

rescisão do contrato 

20.17.2 

Deixar, o prestador de serviço da 
contratada, de utilizar crachá de 

identificação ou não estiver trajando 
roupas/equipamentos adequados à 

prestação do serviço, dentro das 
instalações da CONTRATANTE; 

Multa no valor fixo de R$ 100,00 (cem 
reais) por conduta. 

20.17.3 
Não atendimento do chamado 

técnico até um período limite de 720 
(setecentos e vinte) horas corridas. 

Multa no valor fixo de R$ 7.300,00 (sete 
mil e trezentos reais), e mantendo-se os 
motivos que ensejam a multa, o grau de 

severidade será elevado e a 
licitante/contratada estará sujeita às 

demais sanções descritas nos itens do G1, 
diversas da multa. 

  
20.18. Para as penalidades previstas nos itens 20.17.3 caberá aplicação de multas fixas por 
ocorrência (fato gerador), sendo a contagem dos prazos suspensa entre as 00:00h do dia 
de início até 23:59h dos dias em que não houver regular expediente na JUSTIÇA FEDERAL. 
  
21. GARANTIA CONTRATUAL 
21.1. A EMPRESA CONTRATADA, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura 
deste Contrato, deverá apresentar garantia, com validade desde o início da vigência do 
prazo contratual, até 3 (três) meses após o término da vigência, no valor de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da contratação (valor unitário do equipamento x quantidade 
solicitada), a qual será destinada a assegurar o cumprimento das normas da presente 
licitação, a boa e fiel execução do Contrato, assim como o pagamento de eventuais multas. 
21.2. A garantia citada no item anterior somente será liberada ante a comprovação de que 
a empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação. Caso a empresa 
não comprove esse pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas. 
21.3. Caberá à EMPRESA CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 
21.3.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
21.3.2. Seguro-garantia; 
21.3.3. Fiança bancária. 
21.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, 
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até o máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato. 
21.5. O valor da garantia deverá ser atualizado em razão de revisão, repactuação e 
alterações contratuais. 
  

Jean Carlo Zequim 
Núcleo de Tecnologia da Informação 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

                      O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviços de videoconferência.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1. Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

                   Durante o enfrentamento da pandemia, observou-se uma mudança substancial da forma de
trabalho dos Servidores, Magistrados e demais usuários deste TRE/AL, predominando o teletrabalho, bem
como a realização de reuniões de forma remota, audiências e sessões de julgamento nos colegiados dos
Tribunais.

                        Diante dessa novel realidade, mostra-se necessário a contratação de serviço de
videoconferência para que servidores, magistrados e demais usuários que se encontram distantes fisicamente,
possam realizar e participar de reuniões, sessões, audiências e eventos de forma remota.

 

2.2. Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

·                   Dotar o TRE/AL de serviço que permita a realização de videoconferência.

 

2.3. Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

·                   Garantir que reuniões e eventos possam ser realizados com a participação de pessoas
fisicamente distantes;

·                   Diminuição dos custos com diárias, visto que, alguns dos treinamentos e reuniões poderão ser
realizadas de forma remota.

 

2.4. Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

·                   Melhoria da infraestrutura e governança de TI (MACRODESAFIO 8).

 

2.5. Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
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                        Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de
Demanda (DOD), demais instruções e os Estudos Preliminares constantes do Procedimento SEI nº 0006002-
81.2020.6.02.8000.

 

2.6. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

                        A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à demanda do
TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa disponibilizar o serviço de
videoconferência para o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais.

 

2.7. Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

                        Entendemos, salvo juízo superior, que o serviço poderá ser prestado por Webex Cisco, Zoom,
Google Meet, Microsoft Teams, dentre outras que atendar os requisitos especificados.

 

2.8. Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

                        O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e trata-se de
contrato de prestação de serviço continuado.

 

2.9. Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

                        Não haverá parcelamento e a adjudicação será por Item.

 

2.10. Vigência

                        A vigência da prestação do serviço será de 12 (doze) meses.

 

2.11. Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, §
3º, II, j, IV e V)

                        A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico,
como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. A sugestão da equipe de
planejamento, por se tratar de fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

 

2.12. Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

                   Não há previsão de necessidade de adequação do ambiente, conforme levantado nos estudos
preliminares.

 

2.13. Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1.                   O licitante deverá realizar o devido registro do serviço junto ao prestador do serviço;
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2.                  O licitante deverá fornecer as informações necessárias para que o serviço seja utilizado;

3.                  Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no momento
da entrega da documentação de contratação.

 

2.14. Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1.                  Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2.                  Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de
servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3.                  Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda
a documentação referente ao mesmo;

4.                  Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; e

5.                  Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e
ampla defesa.

 

2.15. Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1.              Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições
estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

2.              Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (manuais, etc.),
completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

3.              Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;

4.              Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administração sobre
mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

5.              Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado;

6.              Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.              Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;

8.               Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências
anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

9.              Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis
aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
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10.           Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às
normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL;

11.           Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar o serviço.

12.          Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração,
referentes a qualquer problema detectado.

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

O serviço de videoconferência deve ter as seguintes características:

1. Mínimo de 60 (sessenta) organizadores de reuniões;

2. Mínimo de 100 (cem) convidados por reunião;

3. Possibilidade de definir organizadores alternativos;

4. Convidados não precise de licença para participar das reuniões;

5. Criptografia ponta a ponta;

6. Permitir compartilhamento de arquivos, aplicativos e telas;

7. Permitir reuniões instantâneas e agendadas;

8. Suporte para iPhone, iPad, Android e outros dispositivos usáveis;

9. Ter a função sala de espera;

10. Permitir controle da reunião por parte do organizador como: gerenciamento de usuário, habilitação e
inabilitação de som e imagem dos participantes;

11. Disponibilização da versão mais atualizada durante o período de vigência do contrato;

12. Suporte pelo menos em horário comercial.

 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III,
a, 1):

1.              Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por representar os
interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados;

2.              Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para
coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos
termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3.              Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado para
auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela

Termo de Referência - Justiça Federal do Paraná (0873822)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 167



25/03/2021 SEI/TRE-AL - 0853814 - Termo de Referência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=913823&infra_siste… 5/7

respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1.               Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

2.               A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito;

3.               Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio prestador do serviço ou por rede
credenciada pelo prestador do serviço;

4.               O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do
aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5.               Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste
Termo de Referência e em seus Anexos;

6.               Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos
exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

 

Recebimento do Objeto:

1.              O Tribunal designará comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2.              Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis
técnicos do Tribunal;

3.              As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio da prestadora do serviço.

4.               A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações técnicas,
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1.               O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento formal de solicitação dos
bens pertencentes ao escopo desta contratação.

 

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)

          O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto a prestadora do serviço.

 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1.              O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do fornecedor, por ordem
bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:

1.              Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal
eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade
com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da
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Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e

2.               Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

2.              Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1.              Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao
fornecimento de serviço de videoconferência, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por
legislação nacional e internacional.

 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1.              Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da
Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

1.              Advertência:

1.               A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e
terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e

2.              Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

2.              Multa de:

1.              0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de
atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1.             No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos,
com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e

2.             No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos,
com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5% sobre o valor da Nota de
Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2.              5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

3.              15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

2.              Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

3.               Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.              O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de
ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada.
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3.              As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

4.              O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos
eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;

5.              Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da
multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

6.              Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a
contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

7.              O período de atraso será contado em dias corridos.

8.              No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de Guia de
Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor
será o IPCA.

9.              A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão
da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

                      Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem aos constantes no item 3.1 (descrição do
objeto).

 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)

                      Esta contratação não contém modelos de documentos.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em 11/02/2021, às 18:04,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico Judiciário, em
11/02/2021, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0853814 e o código
CRC B935AD06.
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JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br

8 andar

CONTRATO - PRCTBNAA/PRCTBNAASCL

Contrato n.º 012/20, de prestação de serviços de
webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo,
suporte técnico e treinamento, firmado entre a Justiça
Federal - Seção Judiciária do Paraná e a empresa XP ON
Consultoria LTDA.

 
Pregão Eletrônico 011/20

P.A. nº 0003051-53.2019.4.04.8003
 

Ata de Registro de Preços 003/20
P.A. nº 0002418-08.2020.4.04.8003

 
CONTRATANTE
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ ,
com sede na Avenida Anita Garibaldi, 888, Cabral, em Curitiba/PR, CEP 80.540-901, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.420.123/0001-03, representada neste ato pelo pelo Juiz Federal Diretor do
Foro, Rodrigo Kravetz, brasileiro, magistrado, portador da Carteira de Identidade n.º 4.895.753-6
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 773.646.949-00, a seguir denominada CONTRATANTE.
 
CONTRATADA
XP ON CONSULTORIA LTDA ., inscrita no CNPJ 23.518.065/0001-29, com sede em Brasília/DF,
na SC/N Quadra 05, Bloco A Em A SL 1406, ASA NORTE, CEP 70.715-010, e-mail
contato@xpon.com.br, telefone (61) 3247-2000, representada neste ato por seu Diretor Geral,
Sr. Aguinaldo Alves Barbosa, portador da Carteira de Identidade n.º 1179992-SSP/GO, inscrito no
CPF/MF sob n.º 234.903.811-49, a seguir denominada CONTRATADA.
 
 

I. OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de webconferência,
webinar e streaming de áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento.
1.2. A descrição detalhada do objeto acima se encontra no Anexo I – Termo de Referência do
Edital, que passa a ser o Anexo I deste contrato.
 
II. VIGÊNCIA
2.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, da
Lei nº. 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
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seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
2.4. Não poderá ser prorrogado o contrato quando:
2.4.1. Os preços estiverem superiores à média definida com base em pesquisa de mercado; ou
2.4.2. a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio
órgão contratante, enquanto perdurarem os seus efeitos.
 
III. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com recursos previstos no
Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.0001 - Julgamento de Causas na Justiça Federal;
Elemento de Despesa: 3390.40.10 - Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação e
Comunicação, 3390.40.13 - Comunicação de Dados e Redes em Geral, e 3390.39.48 – Serviço
de Seleção e Treinamento; Notas de Empenho n.º 2020NE001120 e 2020NE001128 de
13/07/2020.

 
IV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Serviços
4.1. Realizar o serviço cumprindo todas as obrigações relacionadas ao objeto da prestação, nos
termos e prazos estipulados, de acordo com o constante no Edital do Pregão Eletrônico nº
011/20 e seus Anexos, na proposta apresentada e nos termos deste contrato, com observância
de todas as leis, regulamentos e normas técnicas pertinentes.
4.1.1. A entrega deverá ser realizada na sede da Justiça Federal do Paraná, na Avenida Anita
Garibaldi, nº 888, 2º andar, e quaisquer dúvidas a respeito de sua execução poderão ser
sanadas através do e-mail dirninf@jfpr.jus.br ou telefone (41) 3210-1560.
4.1.2. É vedada à empresa Contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste
Contrato.
4.2. Dar início aos serviços na data definida na Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal deste
contrato.
 
Garantia
4.3. Apresentar garantia, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura deste Contrato,
com validade desde o início da vigência do prazo contratual até 3 (três) meses após o término
da vigência, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, optando por uma
das seguintes modalidades, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.

4.3.1. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a ) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
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das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante

a execução do contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada;
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas

pela Contratada.
4.3.2. Os termos do seguro-garantia, caso se opte por essa modalidade, deverão prever
expressamente os eventos indicados no subitem acima.
4.3.3. A garantia apresentada pela CONTRATADA somente será liberada ante a comprovação de
que a empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação. Caso a empresa
não comprove esse pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas.
4.3.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato.
4.4. Renovar a garantia a cada prorrogação efetivada no contrato.
 
Preposto
4.5. Nomear e indicar preposto, até a data de início da execução dos serviços, para representá-
la, prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a
execução do contrato, perante o Fiscal e o Gestor do contrato.
4.6. Proceder à busca e entrega de documentos atinentes a este Contrato, mediante seus
prepostos, quando se fizer necessário.
 
Disposições Gerais
4.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, assim como manter a compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do presente.
 
V. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do contrato, permitindo o livre acesso às instalações, quando assim
for por ela solicitado, em conformidade com os procedimentos internos de segurança.
5.2. Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato estritamente de acordo
com o disposto nas Cláusulas VI - Preço e VII - Pagamento.
5.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades ocorridas em relação à execução
do presente Contrato.
5.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventual multa, nos termos da
Cláusula IX – Penalidades.
 
VI. PREÇO
6.1. O valor anual deste contrato é de R$ 83.203,00 (oitenta e três mil, duzentos e três
reais), sendo que pelo objeto deste contrato, a CONTRATANTE efetuará o pagamento dos
seguintes valores unitários:
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 92

Serviços de webconferência, webinar e
streaming de áudio/vídeo
Fabricante/Produto/Modelo: : Zoom –
ZOOM Meetings

R$ 827,00 anual
e R$ 68,92

mensal

R$
76.084,00
anual (R$
6.340,33
mensal)

2 60 Banco de horas de serviço de suporte
técnico especializado R$ 48,65 R$ 2.919,00

3 300 Banco de horas de serviço de
treinamento R$ 14,00 R$ 4.200,00

6.2. O valor descrito no item acima será correspondente aos serviços efetivamente prestados
no mês que antecede aquele em que foi emitida a fatura a ser paga.
6.3. Incluídos no preço estão todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com seguros, licenças,
taxas, alvarás, transportes e remoção de entulhos, alojamento e alimentação do pessoal e,
ainda, todas as ferramentas e materiais necessários à execução do objeto deste contrato.
 
VII. PAGAMENTO
Termos de Recebimento
7.1. Por ocasião da entrega, será fornecido pela CONTRATANTE um Termo de Recebimento
Provisório, de acordo com o disposto no artigo 73, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93.
7.2. Quando da análise dos serviços executados, o Executor do Contrato avaliará o serviço de
forma global, podendo apontar correções a serem realizadas no prazo máximo de 20% (vinte
por cento) daquele inicialmente estabelecido para a conclusão dos serviços.
7.3. O Termo de Recebimento Definitivo , devidamente circunstanciado, será expedido pela
ADMINISTRAÇÃO, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da expedição do último Termo de
Recebimento Provisório.
7.4. Após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo , a CONTRATADA estará apta a
apresentar a nota fiscal ao Executor do Contrato para Atesto.
 
Nota Fiscal
7.5. Obrigatoriamente deverão constar na nota fiscal o banco, agência e número da conta da
CONTRATADA.
7.5.1. Além das informações constantes da cláusula anterior, a contratada deverá informar no
documento fiscal o valor do imposto de renda e das contribuições a serem retidas por ocasião do
pagamento, conforme disposto na IN/SRF n.º 1.234/2012 e demais normativos da Fazenda
Pública. A inobservância dessa exigência implicará em multa por descumprimento de obrigação
acessória, prevista no item 9.2.3 deste instrumento, sem prejuízo de comunicação à Receita
Federal.
7.6. Cabe aos Executores do Contrato atestar, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir
do recebimento da nota fiscal, que os serviços foram ou não devidamente executados em total
consonância com o presente contrato.
7.7. Caso a nota fiscal apresentada esteja em total consonância ao contrato e todas as
obrigações relacionadas ao presente contrato hajam sido devidamente cumpridas, o Gestor do
Contrato encaminhará a nota fiscal para o Núcleo de Planejamento, Orçamento e Finanças para
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o devido pagamento;
7.7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do
atesto nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-
corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de
1993;
7.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993;
7.7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
7.7.4. Caso se constate o descumprimento de obrigações contratuais ou de manutenção das
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada
regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a
situação;
7.7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
 
Documentos Necessários ao Pagamento
7 .8 . Previamente à realização de todo e qualquer pagamento, a CONTRATADA deverá
apresentar, documentação comprovante do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas,
fiscais e previdenciárias, especialmente:
7.8.1. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que
abrange também a Certidão Negativa de Débito - INSS (conforme Portaria nº 358/MF de 5 de
setembro de 2014), emitida pela Secretaria da Receita Federal;
7.8.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.
7.8.3. Comprovante de quitação com débitos decorrentes do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação - FGTS;
7.9. Em relação à comprovação de regularidade exigida, a CONTRATADA poderá substituir a
apresentação de documentos por meio da apresentação de extrato obtido do SICAF. Qualquer
outro documento não constante do SICAF deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal para
processamento do pagamento.
7.10. A irregularidade para com qualquer dos itens acima ou a não apresentação das certidões
que comprovem a situação de regularidade, quando solicitada pela CONTRATANTE por qualquer
meio idôneo, caracterizará descumprimento de obrigação acessória, tal como previsto nos itens
9.2.3 e 9.2.3.1 deste Contrato.
7.11. Havendo dúvida quanto à autenticidade da cópia apresentada, poderá o Executor do
Contrato solicitar a apresentação de documento original ou fotocópia autenticada.
7 . 1 2 . Verificando a CONTRATANTE que os documentos acima elencados não serão
apresentados, lhe cabe o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades aplicáveis
para a CONTRATADA.
 
Pagamento
7.13. O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado em moeda corrente
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nacional, após a autorização de despesa emitida pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária do
Paraná, mediante crédito bancário, nos prazos previstos nos subitens 7.7.1 e 7.7.2 deste
Contrato.
7.14. Por época do pagamento será retido na fonte o imposto sobre a renda de pessoa jurídica
(IRPJ), a contribuição sobre o lucro líquido (CSLL), a contribuição para financiamento da
seguridade social (COFINS) e a contribuição para o PIS/PASEP, conforme dispõe a IN n.º
1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, de 12 de Janeiro de 2012, e suas alterações
posteriores. Essa retenção, no entanto, não recai sobre pessoas jurídicas que optarem pelo
SIMPLES.
7.14.1. Para efeito do disposto no subitem anterior, a opção pelo SIMPLES deverá ser
demonstrada mediante apresentação do termo de opção ou da ficha cadastral, ambos de
competência da Receita Federal e declaração na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF
nº 1.234/12, de 12 de janeiro de 2012, assinadas pelo seu representante legal.
 
Retenções
7.15. Será retido, se for o caso, o valor de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal, a título de contribuição para o INSS, de acordo com o art. 219, do Dec. 3.048/99.
7.16. Poderá ser retido, ainda, se for o caso, o imposto sobre serviços e serviços de qualquer
natureza (ISS/ISSQN), de acordo com a legislação municipal vigente.
7.17. Por ocasião do pagamento, poderá haver retenção de crédito referente ao ressarcimento
de eventuais danos provocados pela CONTRATADA, correspondentes ao prejuízo sofrido pela
Administração ou multas (principais ou acessórias) que porventura vierem a ser aplicadas à
CONTRATADA.
7.17.1. Caso venha a ocorrer, a retenção será objeto de procedimento administrativo, sendo
assegurada ampla defesa à CONTRATADA.
 
VIII. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
8.1. Em caso de atraso na emissão da Ordem Bancária, por parte da CONTRATANTE, em favor
da CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento acrescido da variação do IPC-FIPE, desde a
data prevista para o pagamento da parcela até a data do efetivo pagamento, consoante o
disposto no art. 40, inc. XIV, Alínea d, da Lei 8.666/93, desde que requerido pela interessada.
 
IX. PENALIDADES
9.1. No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á às
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária para licitar e impedimento de
contratar com a Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a multas pecuniárias, sem prejuízo
da rescisão contratual.
9.2. Salvo se previstos percentuais diversos no Anexo I – Termo de Referência, serão aplicadas
subsidiariamente as seguintes multas:
9.2.1. Pela total inexecução dos compromissos assumidos em função do presente contrato,
multa de 30% (trinta por cento), atualizada pelo IPC-FIPE até a data do inadimplemento,
calculado com base no valor anual do contrato constante do item 6.1.
9.2.2. Pela inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do presente contrato,
multa de até 20% (vinte por cento), que será calculada sobre a parcela inadimplida,
atualizada pelo IPC-FIPE até a data do inadimplemento.
9.2.3. Pelo descumprimento de obrigações acessórias ao contrato, tais como a não
apresentação de quaisquer dos documentos atinentes a este Contrato ou a apresentação de
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nota fiscal sem a discriminação de valores tais como a contribuição para o INSS, multa de 01%
(um por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal apresentada.
9.2.3.1. Pela não apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista (Receita Federal, INSS, FGTS e CNDT), multa de 5% (cinco por
cento), aplicável sobre a parcela inadimplida;
9.2.4. Ocorrendo atraso nos prazos estipulados neste Contrato e que não estejam especificados
na Cláusula 20 do Anexo I – Termo de Referência, multa de 01% (um por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a parcela em mora, limitada a 10% (dez por cento), sendo que o atraso
superior a 10 (dez) dias poderá caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida .
9.2.5. Com relação aos chamados referentes à garantia, a empresa contratada estará sujeita a
multa de mora de 1% (um por cento) por hora  excedente ao período máximo permitido
para término do reparo e/ou solução do problema. O cálculo terá como base o valor do
dispositivo cotado na proposta da empresa, limitada a 10% (dez por cento).
9.3. A CONTRATANTE poderá reter, provisoriamente, valores correspondentes a eventuais
multas no decorrer do procedimento instaurado para aplicação de penalidades;
9 . 4 . Na aplicação das sanções previstas neste contrato, a Administração considerará,
motivadamente, as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre
as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os
antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas,
nos termos do que dispõe o art. 87, “caput”, da Lei nº 8.666/1993;
9 . 5 . As multas cominadas à CONTRATADA poderão ser, a critério da CONTRATANTE,
descontadas dos pagamentos devidos e imediatamente convertidas em renda da UNIÃO; A
CONTRATADA será notificada da rescisão contratual ou de quaisquer penalidades que lhe
venham a ser aplicadas em decorrência de infringência das condições contidas neste Contrato.
9.6. Poderão ser aplicadas, ainda, as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520 e nas
demais disposições da Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar.
 
X. PRORROGAÇÃO DE PRAZO
10.1. No caso de a CONTRATADA prever atraso no início ou na conclusão da execução do
contrato, poderá solicitar prorrogação de prazo, desde que presentes: justo motivo (de acordo
com o § 1º, art. 57, da Lei 8.666/93) e prova documental da alegação.
10.1.1. O pedido de prorrogação, enquanto não analisado, não suspende ou interrompe o prazo
de execução do contrato.
10.2. Não sendo apresentado pedido de prorrogação, ou caso apresentado, não seja aceito, a
aplicação da penalidade prevista no item 9.2.4. realizar-se-á em procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
 
XI. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
11.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por
parte da CONTRATANTE, por intermédio do Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, o
qual exercerá a função de Fiscal do Contrato, e por intermédio do Supervisor da Seção de
Contratos - NAA, o qual exercerá a função de Gestor do Contrato;
11.2. Os Executores do Contrato têm autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal –
Seção Judiciária do Paraná, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização,
segundo a IN-40-A-06, do TRF da 4ª Região, principalmente quanto:
11.2.1. aos meios utilizados pela contratada para execução dos serviços, avaliando se são
adequados para garantir a integridade dos equipamentos objeto da manutenção e segurança
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dos usuários;
11.2.2. à conformidade dos serviços executados com as exigências contidas neste Contrato;
11.2.3. à adequação dos procedimentos utilizados pela CONTRATADA em relação às exigências
da legislação que regulamente ou que venha a regulamentar o objeto deste Contrato.
11.3. O Gestor e Fiscal do Contrato somente aceitarão os serviços e/ou materiais se forem
executados/entregues com estrito atendimento às condições expressas nos subitens acima.
11.4. Caberá aos Executores do Contrato a notificação da CONTRATADA de que trata o item 9.5
pela aplicação de penalidade, nos casos em que lhe seja cabível, de acordo com a Cláusula IX –
Penalidades.
11.5. A fiscalização de que trata os itens anteriores será exercida no interesse da
CONTRATANTE, não excluindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicando corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
 
XII. RESPONSABILIDADE CIVIL
12.1. A CONTRATADA assume total responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material
que seus empregados ou prepostos venham a causar aos servidores e/ou patrimônio da
CONTRATANTE, a terceiros e/ou ao patrimônio de terceiros, quando da execução do objeto desta
licitação e, em especial:
12.1.1. pelas eventuais multas e outras quaisquer penalidades ou despesas decorrentes da
infração de leis e posturas que se relacionarem com a prestação do serviço contratado, de forma
que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser atribuídas à CONTRATANTE;
12.1.2. por todo e qualquer acidente de trabalho que porventura venha a ocorrer com seus
prepostos durante a execução do serviço, nos termos da Portaria n.º 3.214/78, do Ministério do
Trabalho;
12.1.3. pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas referentes aos serviços
executados por seus empregados, os quais não possuem nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
12.1.4. pelos atos e omissões de seus prepostos quanto a quaisquer danos ou prejuízos que
venham a causar a pessoas, ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros.
12.2. A CONTRATANTE estipulará o prazo para reparação do(s) dano(s) causado(s), quando
cabível.
12.3. A CONTRATADA, sem ônus adicional para a Justiça Federal, poderá incluir no presente
contrato, Seguro de Responsabilidade Civil contra acidentes ou danos pessoais a terceiros,
desde que tais eventos possam ser atribuídos direta e exclusivamente a atos e/ou omissões de
seus prepostos.
12.4. O término da vigência deste contrato não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por
obrigações derivadas ou originadas pela execução do objeto.
 
XIII. ALTERAÇÃO E RESCISÃO
13.1. Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente, pela CONTRATANTE, ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no artigo 65, seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93.
13.2. A rescisão deste Contrato se dará na forma e nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração de promover a rescisão
administrativa do presente Instrumento, em atenção ao artigo 77, da Lei n.º 8.666/93.
13.4. São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação do contrato de prestação de
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serviços com a licitante que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Justiça Federal do
Paraná, conforme artigo 3º da Resolução 7/2005 do CNJ.
13.5. São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação de contrato de prestação de
serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição da Justiça
Federal para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam nas vedações dos arts. 1º e
2º da Resolução Nº 156 do CNJ, de 08 de agosto de 2012.
 
XIV. REAJUSTE
14.1. A periodicidade de reajuste é de um ano, contado da data-limite para apresentação da
proposta, conforme a Lei n.º 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.
14.1.1. O reajuste de que trata o subitem acima, será calculado de acordo com a variação do
IPC-FIPE do período, tendo como fórmula de cálculo a seguinte:
 

R = [(I - I0)/I0]*P
 

R = Valor do reajuste
I = Índice da data do reajuste
I0 = Índice da data de apresentação da proposta ou do último reajuste concedido.
P = Valor contratual a ser reajustado.

 
14.2. Incumbirão à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso e a
demonstração analítica de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE.
14.2.1. Os reajustes a que a contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência
do contrato serão objeto de preclusão lógica com a assinatura da prorrogação contratual, visto
ser fator decisivo para a prorrogação, ou com o encerramento do contrato.
 
XV. VINCULAÇÃO
15.1. A CONTRATADA vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/20, bem como a todos
os seus anexos, e à proposta apresentada, sendo que a Justiça Federal somente aceitará o
objeto deste contrato caso verifique a conformidade entre o que foi cotado e o que foi
apresentado no momento da entrega.
 
XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram este contrato a proposta da CONTRATADA apresentada por época do Pregão
Eletrônico nº 011/20 e seus anexos.
1 6 . 2 . Todas as notificações de que trata este Contrato serão feitas por escrito,
preferencialmente em meio eletrônico, para o endereço especificado no preâmbulo.
16.3. Fica eleito o foro da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Curitiba para dirimir questões
oriundas deste Contrato.
16.4. A execução do presente contrato será regida pelas disposições contidas nas Leis nº
8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 e legislação complementar.
16.5. Os casos omissos serão resolvidos por mútuo entendimento das partes contraentes e
constituirão objeto de termo aditivo ao presente contrato, tudo de acordo com os preceitos da
Lei nº 8.666/93.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico,
constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de
Informações da CONTRATANTE.
 
 

 

 

 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. UNIDADE REQUISITANTE
1.1. Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná - Avenida Anita Garibaldi,
888 - 2º andar - Cabral - (041) 3210-1560. E-mail: dirninf@jfpr.jus.br.
 
2. OBJETO
2.1. ITEM 01 – Contratação de Serviços de webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo.
2.1.1. A solução ofertada deverá ser de um único fabricante e ter todos os seus componentes
compatíveis entre si.
2.2. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos serviços
descritos do item 2.1 deste edital para consultoria / configuração / desenvolvimento / integração
/ migração ou implementação de recursos adicionais aos mesmos.
2.3. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços descritos
do item 2.1 deste termo para capacitação da equipe quanto a operação, implantação,
configuração, desenvolvimento, integração, importação/migração/exportação de dados ou
implementação de recursos adicionais aos mesmos.
2.4. Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 deverão ser fornecidos pela mesma empresa licitante por questões
de compatibilidade. O edital será de adjudicação global dos itens.
 
3. PARTÍCIPES
3.1. JFPR – JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ, situada à Avenida Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral
- Curitiba/PR – CEP 80.540-901;
3.2. JFSC – JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, situada à Rua Paschoal Apóstolo Pítsica,
4810 - Bairro Agronômica – Florianópolis/SC - CEP 88.025-255;
3.3. JFRS – JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, situada à Rua Otávio Francisco Caruso
da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS - CEP 90.010-395;
3.4. TRF4 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, situado à Rua Otávio Francisco
Caruso da Rocha, 300 - Centro Administrativo Federal - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre - RS -
CEP 90.010-395;
3.5. TRE/PR – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, situado à Rua João Parolin, 224 -
Prado Velho, Curitiba/PR, CEP 80.220-902.
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4. QUANTITATIVOS
OBJETO UNIDADE JFPR JFSC JFRS TRF4 TRE/PR TOTAL

2.1. - ITEM 01 (webconferência)
contas de

acesso
500 350 500 70 200 1620

2.2. - ITEM 02 (horas de suporte) horas 240 240 240 240 120 1080
2.3. - ITEM 03 (horas de
treinamento)

horas 1200 1000 1000 200 400 3800

 
5. DEFINIÇÕES GERAIS
5.1. Para fins deste Termo de Referência:
5.1.1. JUSTIÇA FEDERAL: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, a
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, a Seção Judiciária de Santa
Catarina, em Florianópolis – SC, e a Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba – PR serão
denominados simplesmente de “JUSTIÇA FEDERAL”.
5.1.2. STI: para fins deste termo de referência, o setor de tecnologia da informação do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
em Curitiba – PR, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, da Seção
Judiciária de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, e da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba
– PR serão denominados simplesmente de “STI”.
5.1.3. JFPR: a Justiça Federal do Paraná será denominada simplesmente de “JFPR”.
5.1.4. JFRS: a Justiça Federal do Rio Grande do Sul será denominada simplesmente de “JFRS”.
5.1.5. JFSC: a Justiça Federal de Santa Catarina será denominada simplesmente de “JFSC”.
5.1.6. TRF4: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região será denominado simplesmente de
“TRF4”.
5.1.7. TRE/PR: o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná será denominado simplesmente de
“TRE/PR”.
5.1.8. NTI: o Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná será
denominado simplesmente de “NTI”.
5.1.9. CONTRATADA: a empresa vencedora do processo licitatório e responsável pelo objeto
será denominada simplesmente de “CONTRATADA”.
5.1.10. PRODUTO: o objeto do termo de referência e seus componentes, seja ele hardware,
software, acessório, periférico ou consumível será denominado simplesmente de "produto".
5.1.11. CHAMADO: as manifestações dos usuários sobre algumas de suas necessidades em
relação às áreas de software, infraestrutura, hardware e rede, considerando incidentes ou
serviços, serão denominadas simplesmente de “CHAMADO”.
5.1.12. HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL: o período compreendido entre 11 (onze) e 19
(dezenove) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados, será denominado
simplesmente de "HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL".
5.1.13. WEBCONFERÊNCIA: reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de
aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentações, voz, vídeo,
textos e arquivos via web. Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio
computador, celular, tablet, notebook, smart TV ou dispositivo análogo.
5.1.14. WEBINAR: tipo de webconferência no qual a comunicação é de uma via apenas, ou
seja, somente uma pessoa (palestrante/orador/professor/conferencista) se expressa e as outras
assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao uso de chats e quiz de
perguntas/respostas.
5.1.15. STREAMING: transmissão contínua, também conhecida por fluxo de mídia. É uma forma
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de distribuição digital, em oposição à descarga (download/upload) de dados. A difusão de dados
é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia (áudio e vídeo) através da rede
internet.
5.1.16. MP4: refere-se especificamente a MPEG-4 Part 14. Um padrão de container de áudio e
vídeo que é parte da especificação MPEG-4 desenvolvido pela ISO/IEC 14496-14. A extensão
oficial do nome do arquivo é “.mp4”.
5.1.17. DATACENTER: ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos de
processamento e armazenamento de dados, e sistemas de ativos de rede, como switches,
roteadores, e outros.
5.1.18. NUVEM (ou computação em nuvem): disponibilidade de recursos ou sistemas,
especialmente armazenamento de dados, capacidade de computação, sistemas de informação,
sistemas de comunicação, dentre outros, sem o gerenciamento ativo direto do usuário. O termo
geralmente é usado para descrever datacenters de processamento de informações e
comunicação, disponíveis a uma grande massa de usuários, pela internet.
5.1.19. CHAT: designa aplicações de conversação em tempo real (conversação em páginas web
ou mensageiros instantâneos).
 
6. PROPOSTA
6.1. Apresentação de proposta devendo constar, obrigatoriamente:
6.1.1. O preço unitário do produto ofertado para cada item.

OBJETO UNIDADE
2.1. ITEM 01 (webconferência) Conta de Acesso (valor em R$ para 12 meses)
2.2. ITEM 02 (horas de suporte) Hora (valor em R$ para 1 hora)
2.3. ITEM 03 (horas de
treinamento) Hora (valor em R$ para 1 hora)

 
6.1.2. A indicação do fabricante (marca) e do modelo do produto/serviço ofertado, para cada
item. O modelo indicado não pode ser genérico (nome do fabricante, descrição do
produto/serviço, etc.) e deve possibilitar a conferência das características do produto através
dos canais de comercialização do fabricante no Brasil (site, folder, etc.). Havendo divergência
entre as características técnicas descritas na proposta da Empresa Licitante e as
disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico que acompanha o
material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante.
6.2. A proposta será analisada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL considerando as informações
prestadas na proposta e/ou análise de folders ou sites de internet. A Empresa Licitante deverá
encaminhar na proposta documentação que auxilie nesta análise ou indicar sites onde a
informação possa ser consultada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL. Dentre esta
documentação, obrigatoriamente, devem constar:
6.2.1. Descrição completa do produto/serviço ofertado (folders, site, etc.).
6.2.2. Comprovação de que o modelo do produto/serviço ofertado pela Empresa Licitante está
sendo produzido pelo fabricante (no Brasil ou no exterior) e comercializado normalmente através
dos canais de venda do fabricante no Brasil.
6.2.3. Comprovação de que o fabricante da solução possui assistência técnica/suporte em
território nacional (Brasil), para o modelo ofertado pela Empresa Licitante.
6.2.4. Declaração informando se a Empresa Licitante é a fabricante, revendedora ou
distribuidora autorizada do fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor
autorizado pelo fabricante dos produtos/serviços. Caso a Empresa Licitante não possua uma das
qualificações exigidas anteriormente, deverá ser apresentada declaração da própria Empresa
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Licitante de que a aquisição dos produtos/serviços, objeto deste termo de referência, será
realizada através de um canal do fabricante, para produtos especificados pelo fabricante para
uso no Brasil.
6.3. A simples apresentação de proposta com a "repetição" das especificações técnicas
exigidas neste termo de referência não garante o atendimento integral do objeto.
6.4. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação técnica ou documental.
6.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham
índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da empresa licitante,
incluindo os manuais ou documentos anexados.
 
7. AMOSTRA
7.1. A Empresa Licitante deverá fornecer acesso aos produtos/serviços licitados para fins de
conferência de atendimento aos itens do edital, e consistirá dos seguintes itens:
7.1.1. Conta de usuário administrador/proprietário com possibilidade de inclusão de mais 9
usuários;
7.1.2. Apoio e suporte técnico para configuração e saneamento de dúvidas, remotamente;
7.1.3. Prazo de acesso a amostra pelo período mínimo de 10 (dez) dias úteis contados a partir
da informação de entrega da amostra, em meio escrito, pela Empresa Licitante;
7.1.4. A amostra será exigida da Empresa Licitante na ordem de classificação da fase de
lances. A Licitante será convocada a apresentar a amostra do produto/serviço, conforme
definição constante do item 6.1 e seus subitens, objeto da licitação, de marca e modelo idêntico
ao cotado, para avaliação técnica de compatibilidade com as especificações e padrão de
qualidade constantes do Termo de Referência.
7.2. A amostra deverá ser entregue, integralmente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis
após a notificação da JFPR. O processo licitatório ficará suspenso até o laudo final do NTI da JFPR
sobre a amostra apresentada.
7.3. O prazo estabelecido no item 7.2 para apresentação da amostra refere-se ao prazo de
liberação de acessos aos produtos/serviços e a informação de entrega da amostra, em meio
escrito, o que ocorrer por último.
7.4. A informação de entrega da amostra deverá estar devidamente identificada com o número
do certame, o número do item, o CNPJ, telefone para contato e a Razão Social da Empresa
Licitante.
7.5. A entrega de manuais, “folders”, páginas impressas da Internet, declarações de fabricantes
ou quaisquer outros documentos técnicos não substituem a amostra, que deverá ser entregue
pela empresa, independentemente dos documentos apresentados.
7.6. A não entrega da amostra no prazo supracitado no item 7.2 ou a recusa técnica da amostra
pela JFPR desclassificará a Empresa Licitante do processo licitatório.
7.7. A amostra deverá ser totalmente funcional com o sistema operacional Microsoft Windows
10 Pro 64 bits, instalado em idioma Português do Brasil.
7.8. A amostra deverá estar apta para a realização de todos os testes referentes às exigências
técnicas e de qualidade constantes do Termo de Referência.
7.9. Os softwares para execução dos testes serão obtidos pela área técnica diretamente no site
dos fabricantes, em sua última versão disponível em produção, não sendo aceitas versões ainda
em homologação ou com customizações específicas para este certame, tanto para acesso por
aplicativo para instalação local, quanto por navegador.
7.10. Estando a amostra em conformidade com as especificações, o resultado da análise da
amostra, bem como a data para a continuidade da sessão do pregão eletrônico, momento
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oportuno para a eventual interposição de recurso, serão comunicados às Empresas Licitantes.
7.11. A Empresa Licitante que não se dispuser a colaborar com as diligências preliminares,
apresentar a amostra fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as
especificações será desclassificada e a Empresa Licitante subsequente será convocada.
 
8. SEGURANÇA INSTITUCIONAL
8.1. A CONTRATADA não poderá divulgar, mesmo em caráter estatístico, quaisquer informações
originadas na JUSTIÇA FEDERAL sem prévia autorização formal.
8.2. A CONTRATADA será responsabilizada quanto à falta de manutenção de sigilo sobre
quaisquer dados, informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer
mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos ou posteriormente
ao término da prestação contratual, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou
utilizar, independentemente da classificação de sigilo conferida pela JUSTIÇA FEDERAL a tais
documentos ou informações, sob pena de aplicação de sanção na forma prevista no item
CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES ou então, sob pena da Lei.
8.3. Quando nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL os técnicos da CONTRATADA ficarão
sujeitos a todas as normas internas de segurança da JUSTIÇA FEDERAL, inclusive àquelas
referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.
 
9. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL
9.1. Designar responsáveis para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto
contratual.
9.2. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de
serviços.
9.3. Informar à CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos
serviços prestados.
9.4. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto adquirido.
9.5. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos bens e serviços fornecidos/prestados pela
CONTRATADA;
9.6. Controlar o acesso às dependências da JUSTIÇA FEDERAL, aos técnicos da CONTRATADA,
responsáveis pela execução dos serviços.
9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos
da CONTRATADA, pertinentes à CONTRATAÇÃO.
 
10. DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
10.1. Utilizar, exclusivamente, pessoal habilitado à prestação dos serviços objeto deste Termo
de Referência.
10.2. Quando no ambiente da JUSTIÇA FEDERAL, manter os seus funcionários sujeitos às
normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL, porém sem qualquer vínculo empregatício com o
Órgão.
10.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da JUSTIÇA
FEDERAL.
10.4. Manter os seus funcionários e prepostos identificados por crachá, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL.
10.5. Responder pelos danos causados diretamente à administração da JUSTIÇA FEDERAL ou a
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terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento e a execução dos serviços,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela
JUSTIÇA FEDERAL.
10.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos ou a outros
bens de propriedade da JUSTIÇA FEDERAL, quando esses tenham sido ocasionados por seus
funcionários, pelo fornecimento ou a prestação dos serviços.
10.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada
por seus funcionários no recinto da JUSTIÇA FEDERAL.
10.8. Comunicar a JUSTIÇA FEDERAL qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
10.9. Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante toda a
execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação na licitação.
10.10. Cumprir com os prazos de entrega estipulados neste Termo de Referência.
10.11. Assumir as despesas decorrentes do transporte a ser executado em função do objeto do
Contrato.
10.12. Autorizar e assegurar à JUSTIÇA FEDERAL o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os
produtos que não estejam de acordo com as especificações constantes da Proposta da
CONTRATADA.
 
11. ITEM 01 – Serviços de webconferência, “webinar” e streaming de áudio/vídeo
11.1. Prestação de serviços de acesso a sistema webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo disposto em nuvem.
11.1.1. O objeto não contempla fornecimento de equipamentos pela contratada.
11.2. A solução deve ser baseada em sistema distribuído, com pelo menos 3 (três) datacenters
em diferentes países, no mínimo em 2 (dois) continentes distintos. Serão considerados
continentes América, Ásia, África, Europa e Oceania.
11.3. Considera-se o número de 01 (uma) conta de acesso a unidade mínima para
definição e aplicação dos qualitativos e requisitos técnicos para serviço pretendido no item 2.1 -
ITEM 01.
11.4. Os serviços deverão ser prestados em quantidade inicial mínima de 10 (dez) contas de
acesso, podendo ser acrescida na razão de 01 (uma) conta de acesso até o limite máximo da
contratação.
11.5. Deve permitir conexão de no mínimo 300 (trezentos) participantes simultaneamente em
reuniões de webconferência, sem limitações de tempo de conexão.
11.6. Deve possibilitar conexões H.323/SIP. O número de conexões H.323/SIP mínimas,
disponibilizadas simultaneamente para as contas contratadas, deve satisfazer a tabela abaixo:

Número de contas conexões H.323
simultâneas

Menor que 15 0
15 a 49 5

50 a 199 40
200 a 499 50

500 ou mais 75
 

11.7. Deve possibilitar a participação/conexão de convidados através do uso de aplicativo ou
programa próprio, conexão através de browser (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet
Explorer),), conexão em endpoints com protocolo H.323 ou endereçamento SIP, conexão com
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Skype for Business e também conexão por telefone (somente áudio).
11.8. Deve permitir comunicação em áudio e vídeo entre os participantes.
11.9. Deve permitir a qualquer participante o controle de ativação/desativação de sua câmera
de vídeo e seu microfone.
1 1 . 1 0 . Deve permitir agendamento, criação e total administração de reuniões
(webconferências), prévia e durante, através de computadores, notebooks, tablets e
smartphones.
11.11. A interface do aplicativo, disposta ao usuário comum, aquela por onde se opera a
webconferência, o webinar e o streaming, deve ser disposta, ao menos, no idioma Portugues/BR
e Inglês/US.
11.12. Deve ser totalmente compatível com os sistemas operacionais: Windows, macOS,
Android e iOS em suas versões lançadas e disponibilizadas a partir da data de 01/01/2018.
11.13. Deve permitir ao administrador da reunião, possuir controles de reunião, como habilitar
e desativar gravação, apresentação de conteúdo remotamente, chats, notificações, dentre
outros.
11.14. Deve possuir painel de gerência centralizada em ambiente web, disponível via browser.
O gerenciamento deve permitir gerência e controle de usuários, por exemplo, adicionar, excluir
e atribuir funções e recursos adicionais.
11.15. Deve permitir ao administrador da reunião o bloqueio/desbloqueio da sala de reuniões,
não possibilitando novos acessos de participantes enquanto bloqueada.
11.16. Deve permitir criação/agendamento de reuniões com acesso restrito, disponibilizado
após utilização de senhas de acesso, permitindo a participação na reunião apenas a pessoas
autorizadas.
11.17. Deve permitir ao administrador da reunião, criar salas de reunião separadas, paralelas
ao desenvolvimento da reunião principal, atribuir participantes a essa sala. Estes devem ter a
possibilidade de discussão em separado e ter o retorno a reunião principal por tempo
programado ou então por requisição direta do administrador da reunião.
11.18. Deve permitir configurar o modo de ingresso do dispositivo de áudio e vídeo dos
participantes na reunião (ligado ou desligado).
11.19. Deve permitir gerar reuniões com identificação de salas aleatoriamente ou fixas,
predefinidas.
11.20. Deve permitir configurar sala de espera, para que os participantes não ingressem
diretamente na reunião e, possam ser liberados pelo administrador da reunião a entrar, um por
um.
11.21. Deve permitir que durante a realização da reunião, o administrador possa colocar
qualquer participante na sala de espera e possa permitir o seu reingresso, conforme sua decisão.
11.22. A sala de espera deve isolar o participante não possibilitando identificar participantes,
áudios, vídeos, arquivos, chats, enquanto estiverem na situação de espera, dentro da sala de
espera.
11.23. Deve possibilitar ao administrador da reunião, repassar a outros usuários a função de
administrador da reunião.
11.24. Deve possibilitar ao administrador da reunião convidar, antes e durante a reunião,
participantes através de envio de e-mail, contatos da conta, mensagens para que ingressem na
webconferência através do acesso ao link de endereçamento da reunião.
11.25. Deve permitir ao administrador da reunião poder desativar os microfones de todos os
participantes (individualmente ou em lote), além do seu próprio.
11.26. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “galeria”, possibilitando
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a visualização de pelo menos 16 (dezesseis) “rostos” simultaneamente, lado a lado, na mesma
proporção, gerando identificação visual (highlight) àquele que está falando no instante.
11.27. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “orador ativo”,
focalizando em proporção maior o orador e miniaturizando (abaixo ou acima) os demais
participantes.
11.28. Deve permitir que o participante da reunião fixe a visualização do participante que
desejar, independentemente de quem seja o orador momentâneo. Modo de visualização
“pinado” ou fixado.
11.29. Deve permitir gravação de reuniões em formato “mp4” ao administrador da reunião, na
nuvem e localmente, dispensada a simultaneidade.
11.30. Deve permitir capacidade de armazenamento de no mínimo 1 Gb (um gigabytes) de
dados em gravações de reuniões e bate-papos, por conta, na nuvem.
11.31. 11.30.1 Os arquivos não poderão receber qualquer tipo de restrição quanto ao tempo de
armazenamento durante a vigência contratual.
11.32. Deve permitir bate-papo por escrito (chat) entre os participantes durante a reunião,
individualmente ou coletivamente.
11.33. Deve possibilitar armazenamento local dos chats para cada participante da reunião.
11.34. Deve permitir ao administrador fazer transferência ou disponibilização de arquivos para
os participantes.
11.35. Deve permitir a todos os participantes da reunião compartilhar conteúdo (arquivos,
telas, whiteboards, áudios, programas, apresentações...), dispostos em seu dispositivo local,
durante a reunião, inclusive utilizando-se de smartphone ou tablets.
11.36. Deve permitir a todos participantes durante a reunião fazer anotações durante o
compartilhamento citado no item 11.34, exceto àqueles conectados por H.323 ou SIP.
11.37. Deve permitir criação de pelo menos 20 (vinte) salas reservadas/grupos de trabalho
durante a videoconferência, permitindo que os participantes incluídos em cada grupo interajam
entre si, apenas.
11.38. Deve permitir ao administrador da reunião controlar remotamente (assistência remota)
o computador dos participantes via teclado e mouse.
11.39. A aplicação/interface de administração dos serviços deve possuir criptografia Secure
Socket Layer (SSL), quando acessível por protocolo HTTP (browser).
11.40. A aplicação deve implementar, ao menos, criptografia AES 256-bits ponto a ponto nas
reuniões de webconferência. Exigir-se-á a criptografia entre o cliente (aplicativo do fabricante)
instalado no usuário e a nuvem do fabricante.
11.41. Deve permitir extração de informações operacionais e gerenciais, através de
funcionalidade própria da aplicação de administração, obtenção de relatórios de uso com
informações tais como: o número de reuniões ocorridas ou em curso, datas, participantes,
número de minutos de reunião, dentre outras.
11.42. Deve disponibilizar acesso através de chamadas/desenvolvimento REST/API a
funções/funcionalidades dispostas na interface do sistema contratado, possibilitando integração
com sistema da JUSTIÇA FEDERAL.
11.43. 11.41.1 Se o recurso solicitado no item 11.41 necessitar de licenciamento, esse deve ser
fornecido em conjunto com a solução.
11.44. Deve possuir documentação, descrição, relações, manuais e exemplo de implementação
das funções citadas no item 11.41.
11.45. Deve possibilitar o live streaming, ou seja, a transmissão multimídia para plataformas
de divulgação de mídias, ao menos ao Facebook e Youtube.
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11.43.1 Esse recurso precisa ser nativo à solução, não sendo admitidas integrações com
dispositivos externos, tais como câmeras ou webcams.
11.46. Deve possibilitar a realização de webinar para ao menos 500 (quinhentos) participantes
concomitantemente, sendo pelo menos 10 (dez) palestrantes e os demais, espectadores.
11.47. O webinar deve possibilitar interação entre palestrante e espectadores através de
perguntas e respostas e chats e formulários de avaliação.
 
12. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos
serviços descritos do item 01 deste edital para consultoria / configuração /
desenvolvimento / integração / migração ou implementação de recursos adicionais
aos mesmos
12 .1 . Prestação de serviços de suporte técnico de forma presencial (on-site) nos
produtos/serviços especificados neste edital, nas dependências dos partícipes desta licitação.
12.2. Os serviços técnicos deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) hora ,
acrescidas na mesma proporção até o limite máximo da contratação. Dentro destas devem ser
contemplados as horas de definição do escopo e planejamento, as horas de realização das
atividades definidas e as horas de documentação das atividades. As atividades realizadas ser
documentadas em relatório técnico.
12.3. Considerar-se-á suporte técnico toda ação de atendimento executada com o propósito de
manter os serviços disponíveis e/ou implantar melhorias operacionais, compreendendo
atividades de análise, preparação, planejamento, acompanhamento de projetos, instalação,
configuração, atualização, resolução de problemas, manutenção, ajustes, repasse de
conhecimentos e esclarecimentos relacionados aos produtos/serviços, objeto deste, de acordo
com solicitações da CONTRATANTE.
12.4. O suporte técnico poderá envolver, além dos softwares e serviços prestados, todo e
qualquer equipamento e acessório relacionados aos serviços contratados, tais como:
microcomputadores, notebooks, smartphones, tablets, endpoints de videoconferência,
webcams, microfones, entre outros.
12.5. A CONTRATADA deverá utilizar as melhores práticas da fabricante da solução ofertada,
seguindo as diretivas impostas pela CONTRATANTE.
12.6. Os serviços técnicos deverão ser prestados por equipe técnica especializada e certificada,
da CONTRATADA ou do FABRICANTE do software/serviços contratados, sob total
responsabilidade da CONTRATADA.
12.6.1. As comprovações relativas aos vínculos dos profissionais elencados serão realizadas
por meio da carteira de trabalho do profissional, do contrato social em vigor (em sendo sócio da
empresa), ou da apresentação de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e
regido pela legislação civil comum, além dos respectivos certificados, quando da assinatura do
contrato e/ou quando da prestação efetiva dos serviços, o que convier à CONTRATANTE.
12.7. O objetivo do suporte técnico especializado tem como premissa atender as demandas
técnicas da CONTRATANTE, compreendendo o rol exemplificativo descrito abaixo, entre outros:
12.7.1. Esclarecer dúvidas com relação à utilização e configuração da solução contratada.
12.7.2. Examinar, planejar e executar mudanças na solução contratada.
12.7.3. Reinstalar ou reconfigurar a solução, em caso de mudança do ambiente da
CONTRATANTE.
12.7.4. Realizar auditoria e análise de logs da solução ofertada.
12.7.5. Encaminhar, a pedido da CONTRATANTE, incidentes e problemas ao fabricante da
solução.
12.7.6. Realizar formatação, migração de dados de solução legada ou solução de autenticação
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de usuários para o sistema contratado.
12.7.7. Realizar importação ou exportação de dados de/para formatos de transporte de dados,
formatos padrão de mercado, a sistema de terceiros.
12.7.8. Desenvolver rotinas ou conectores que viabilizem acesso a rotinas ou sistemas da
CONTRATANTE ao serviço contratado, através do uso de REST/API.
12.7.9. Realizar a migração, importação ou exportação de base ou dados de usuários ao/do
sistema contratado.
12.8. O suporte especializado deverá ser prestado, pelo período de vigência contratual ou até a
finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do pedido/chamado ocorra na vigência
contratual.
12.9. O suporte especializado NÃO se confunde com o “atendimento técnico” relativo à garantia
dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar como hora de
suporte especializado aqueles serviços que são inerentes ao escopo da garantia do
serviço/produto.
12.10. O suporte especializado deverá ser prestado na modalidade “on-site”, nas dependências
da CONTRATANTE, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, sem prejuízo do
telessuporte.
12.11. O suporte especializado poderá ser prestado na modalidade de “telessuporte”, via
acesso remoto (VPN ou ferramenta similar), desde que tecnicamente viável e mediante
autorização expressa da CONTRATANTE.
12.12. O suporte especializado será solicitado mediante a abertura de ordens de serviços,
observando o seguinte:
12.12.1. As ordens de serviço (abertura de chamados) serão efetuadas por técnicos da
CONTRATANTE, por e-mail, com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis. A CONTRATADA
deverá, nos procedimentos de alinhamento para início da execução contratual, informar o e-mail
a qual deve ser direcionado toda a comunicação pertinente às ordens de serviço / chamados
técnicos.
12.12.2. O serviço de suporte será realizado com base em objetivos específicos determinados,
contados em um número de horas técnicas de suporte previamente combinadas entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, dentro do limite de horas técnicas disponíveis da contratação.
12.12.3. Constarão das ordens de serviço, entre outros: atividade a ser executada, data e hora
para início do atendimento, prazo de entrega e quantidade estimada de horas técnicas
previamente acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, que será considerada para fins
de pagamento, independentemente do número de profissionais alocados ou do tempo
efetivamente gasto.
12.12.4. O prazo de entrega das ordens de serviço poderá ser prorrogado, a critério exclusivo
da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA apresente, tempestivamente, razões de justificativa
que comprovem a ocorrência de fatos que fogem ao controle da CONTRATADA e impedem sua
execução no prazo estabelecido.
12.12.5. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo da CONTRATANTE,
mediante prévia justificativa. As horas trabalhadas poderão ser computadas para fins de
faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA
na solução do chamado nos tempos estabelecidos.
12.12.6. A CONTRATADA deverá registrar, em sistema informatizado, para fins de controle e
acompanhamento, todas as ordens de serviços executadas, sem prejuízo do controle a ser
realizado pelo Gestor ou Fiscal do contrato.
12.12.7. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema de gestão de chamados e ordens de
serviço para registrar o andamento e conclusão da demanda, de acordo com rito definido pela
CONTRATANTE.
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12.12.8. A CONTRATADA deverá apresentar relatório com as ordens de serviço concluídas para
aceite e atesto pela CONTRATANTE.
12.12.9. Para que a ordem de serviço seja considerada concluída e possa ser entregue pela
CONTRATADA para avaliação da CONTRATANTE, os serviços/produtos executados devem ser
adequadamente documentados no formato e em meio indicado pela CONTRATANTE, o que pode
compreender a atualização de documentação entregue (quando da instalação da solução) e
outras bases de conhecimento. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para
esclarecer os procedimentos executados e permitir que técnicos da(s) CONTRATANTE(s) possam
repetir tais procedimentos no futuro.
12.12.10. A CONTRATANTE terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o aceite das ordens
de serviço entregues pela CONTRATADA.
12.12.11. Para o aceite das Ordens de Serviço, será feita a comparação entre os
serviços/produtos entregues e os serviços/produtos descritos na Ordem de Serviço,
considerando também os atributos de qualidade que forem exigidos. Se os serviços/produtos não
atenderem às características especificadas na ordem de serviço, a mesma será recusada.
12.12.12. O suporte especializado será remunerado de acordo com o número de horas
técnicas constantes das ordens de serviços entregues e aceitas pela CONTRATANTE,
independentemente do número de profissionais alocados ou do tempo efetivamente gasto;
12.12.13. Após a anuência da CONTRATADA pela ordem de serviço, quaisquer mudanças que
se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e assinatura
de relatório de impacto, contendo justificativas.
12.12.14. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após a entrega e aceite de
todos os serviços/produtos nelas previstos.
 
13. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços
descritos do item 01 deste edital para capacitação da equipe quanto a operação,
implantação, configuração, desenvolvimento (rest/api), integração,
importação/migração/exportação de dados ou implementação de recursos adicionais
aos mesmos
13.1. Prestação de serviços de treinamento para os produtos/serviços especificados no Item 01
deste termo.
13.2. Os serviços de treinamento deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) hora
a 01 (uma) pessoa, podendo ser acrescidos de 01 (uma) em 01 (uma) hora e também de 01
(uma) em 01 (uma) pessoa até o limite máximo da contratação.

Exemplificando: contratação de treinamento para 5 pessoas para um período de 40 horas
(5 dias x 8 horas/dia). Esta contratação exigirá da CONTRATANTE a execução de 200 horas
deste item 03 - serviço de treinamento.

13.3. A prestação dos serviços de treinamento ocorrerá preferencialmente nas dependências
da CONTRATANTE.
13.3.1. Caso o treinamento exija ambiente exclusivo e próprio, o mesmo deverá ser designado e
sob responsabilidade da CONTRATADA. Excetuam-se despesas de deslocamento e diárias dos
servidores da CONTRATANTE.
13.4. Para a prestação dos serviços de treinamento, a CONTRATANTE estará sujeita à execução
mínima de 40 (quarenta) horas deste item 03 - serviço de treinamento, ressalvado acordo entre
CONTRATADA e CONTRATANTE para execução a menor. Exemplificando: acionamento mínimo
do Item 03 – serviços de treinamento deve ser de 40 (quarenta) horas, correspondendo a 5
alunos X 8h de treinamento ou qualquer combinação que gere resultado maior ou igual a 40
horas.
13.5. Os serviços de treinamento serão solicitados mediante a abertura de ordem de
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serviço/chamado da CONTRATANTE à CONTRATADA, observando o seguinte:
13.5.1. A ordem de serviço/chamado será encaminhada por e-mail com antecedência de
mínima de 10 (dez) dias úteis. A CONTRATADA deverá, nos procedimentos de alinhamento para
início da execução contratual, informar o e-mail a qual deve ser direcionado toda a comunicação
pertinente às ordens de serviço / chamados técnicos.
13.5.2. Constará da ordem de serviço de treinamento, entre outros: a finalidade, proposta
ementa, perspectiva de cronograma e perspectiva para de execução do treinamento.
13.6. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de treinamento com base em objetivos
específicos e determinados, cobrindo a necessidade e perspectiva elencadas na ordem de
serviço para treinamento, constando finalidade, assuntos, ementa e cronograma detalhados,
estimativa de execução, dados/documentação pessoal e profissional do(s) instrutor(es).
13.7. A proposta de treinamento, decorrente da ordem de serviço para treinamento deve ser
apresentada por e-mail pela CONTRATADA à CONTRATANTE após devido alinhamento e acordo
entre ambos, para validação e seguimento.
13.8. Os custos de material didático, estadia, alimentação e deslocamento do(s) instrutor(es)
são de responsabilidade da CONTRATADA.
13.9. O serviço de treinamento poderá ser cancelado, prévia ou durante a execução, a critério
exclusivo da CONTRATANTE, mediante prévia justificativa. As horas usufruídas poderão ser
computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva
incapacidade da CONTRATADA na execução do treinamento.
13.10. A CONTRATADA deve expedir certificado de conclusão do treinamento a cada um dos
participantes/alunos participantes, constando obrigatoriamente os seguintes dados:

a. Nome do treinamento;
b. Carga horária total do treinamento;
c. Conteúdo programático;
d. Data inicial e data final do treinamento;
e. Nome completo do instrutor com RG/CPF/Passaporte;
f. Nome completo do aluno e matrícula funcional;
g. Língua na qual o curso foi ministrado;
h. Porcentagem de presença do aluno;
i. Identificação da CONTRATANTE (nome, CNPJ);
j. Nome da empresa fabricante do software ou serviço objeto do treinamento;
k. Cidade e estado de realização do treinamento;

13.11. O certificado de conclusão deverá ser emitido em Português/brasileiro;
13.12. Para o aceite dos serviços de treinamento será feita a comparação entre os serviços
prestados e os serviços descritos na proposta de treinamento, considerando também os
atributos de qualidade. Se os serviços não atenderem às características especificadas da
proposta de treinamento, o mesmo será recusado.
13.13. O atesto para pagamento dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento da
nota fiscal do serviço prestado, a qual deverá ser emitida somente após finalização do
treinamento, entrega do certificado de conclusão aos alunos e aceite dos serviços de
treinamento pela CONTRATANTE.
13.14. Quaisquer mudanças que se fizerem necessárias na proposta de treinamento, nas
atividades, no cronograma de execução, totalização de horas, troca de instrutores somente
poderão ocorrer mediante concordância mútua entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
13.15. Os serviços de treinamento deverão ser prestados por instrutor devidamente qualificado
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pelo fabricante dos produtos e serviços a que se destina o treinamento.
13.16. O objetivo do serviço de treinamento tem como premissa atender as demandas técnicas
da CONTRATANTE, desde capacitar técnicos responsáveis pela administração, implantação,
configuração, importação e exportação de dados, ajustes técnicos, desenvolvimento de
integração entre sistemas da CONTRATANTE e a plataforma dos serviços contratados até a
capacitação dos usuários dos respectivos serviços.
13.17. Os serviços de treinamento deverão ser prestados pelo período de vigência contratual
ou até a finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do pedido/chamado ocorra na
vigência contratual.
13.18. Os serviços de treinamento NÃO se confundem com o “atendimento técnico” relativo à
garantia dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar como hora
de serviço de treinamento aqueles serviços que são inerentes ao escopo da garantia do
serviço/produto.
 
14. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03)
14.1. Todas as licenças, referentes aos softwares e/ou drivers solicitados, devem estar
registrados para utilização da JUSTIÇA FEDERAL, legalizado, não sendo admitidas versões
“shareware” ou “trial”.
14.2. A CONTRATADA é responsável por todos os procedimentos de configuração dos serviços,
configurações de nuvem a fim de deixar o produto pronto, funcional para a utilização da JUSTIÇA
FEDERAL.
14.3. As versões de software do produto ofertado pela Empresa Licitante deverão estar sendo
comercializadas normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil.
14.4. O fabricante do produto deverá possuir suporte técnico/representante/fornecedor para
atendimento em território nacional (Brasil), em idioma Português/BR, para a versão/modelo
ofertado pela Empresa Licitante.
14.5. A Empresa Licitante deverá ter adquirido os produtos através de um canal do fabricante,
para produtos especificados pelo fabricante para uso no Brasil.
14.6. As dúvidas quanto ao termo de referência deverão ser encaminhadas ao responsável pelo
termo de referência (JFPR) através de e-mail (dirninf@jfpr.jus.br). Não serão respondidas dúvidas
através de telefone ou fax.
 
15. CONDIÇÕES DE ENTREGA (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03)
15.1. Deverão ser entregues:
15.1.1. Todos os softwares ou drivers para uso do serviço contratado devem estar disponíveis
para download no site do fabricante ou fornecedor.
15.1.2. Todas as licenças de utilização para os softwares e drivers fornecidos. Este item será
considerado atendido se houver a disponibilização do link do site do fabricante dos softwares e
drivers comprovando as condições de licenciamento para a JUSTIÇA FEDERAL.
15.1.3. Manuais técnicos do usuário e de referência, originais, em português do Brasil ou
inglês, contendo as informações sobre os produtos/serviços e suas funcionalidades com as
instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do
produto, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital. Este item será
considerado atendido se houver a disponibilização para download dos manuais citados em site
do fabricante ou fornecedor.
15.2. Assinatura do contrato com vigência inicial de 12 meses renováveis de 12 em 12 meses
até o limite de 48 meses, observado regramentos da Lei de Licitações.
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15.3. Prazo de entrega dos produtos/serviços: no máximo 30 (trinta) dias corridos a partir da
data de assinatura do contrato. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a CONTRATADA a
penalidade de multa.
15.4. Os produtos deverão ser disponibilizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul nas cidades sedes dos respectivos órgãos partícipes. As localidades podem ser
verificadas na Internet ( ).
 
16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03)
16.1. Os produtos/serviços serão aceitos, mediante elaboração de relatório, da seguinte forma:
16.1.1. Provisoriamente, quando da disponibilização de acesso aos produtos/serviços.
16.1.2. Definitivamente, após a verificação de todos os itens do termo de referência e
verificação da equivalência com a amostra apresentada quanto ao item 01, e após aprovação
pela equipe técnica da CONTRATANTE quanto aos demais itens, em até 15 (quinze) dias.
16.2. O aceite pelo NTI da JFPR não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por
vícios qualitativos, quantitativos ou técnicos dos produtos/serviços ou por desacordo com as
especificações estabelecidas neste termo de referência, verificadas posteriormente.
16.3. O prazo de entrega dos produtos/serviços contratados ficará suspenso entre a data do
recebimento provisório e a do recebimento definitivo.
16.4. Uma vez constatada a existência de incorreções e defeitos após o recebimento definitivo,
a CONTRATADA será comunicada para sanar as irregularidades, sem prejuízo da aplicação de
sanções à Empresa.
 
17. PAGAMENTO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
17.1. A CONTRATANTE registrará todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos
produtos e a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
17.2. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante o fornecimento dos
produtos e a execução dos serviços ora tratados, devidamente apresentado, reconhecido e
aceito pela CONTRATANTE.
17.3. O s PAGAMENTOS pelos serviços contratados no item 2.1 – ITEM 01 dar-se-ão com
periodicidade mensal após prestação do serviço, aferição e atesto. Iniciar-se-á com o
recebimento definitivo.
17.4. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados nos itens 2.2 – ITEM 02 e 2.3 – ITEM 03
serão devidos conforme demandados, aferidos e atestados pela CONTRATANTE.
 
18. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO
18.1. Toda a comunicação entre a JUSTIÇA FEDERAL e a CONTRATADA deverá ser sempre
formal como regra, exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal de comunicação.
18.2. Documentos: Ofícios, E-mails e outros correlatos que possam ficar registrados.
18.3. Emissor: Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato e
Fiscal Administrativo do Contrato.
18.4. Destinatário: Preposto da CONTRATADA e Representante legal da CONTRATADA.
18.5. Meio: Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, mediante recibo, pelo
Correio, ou meio eletrônico.
18.6. Periodicidade: Sempre que se fizer necessário à comunicação com a CONTRATADA.
 

http://www.jfpr.jus.br/enderecos/jfrs/index.php
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19. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO (SUPORTE E GARANTIA) - (ITEM 01)
19.1. O suporte e garantia de uso deverá ser prestada aos serviços contratados durante a
vigência contratual.
19.2. Os serviços descritos nos itens a seguir deverão ser prestados sem qualquer custo
adicional, considerando todos os requisitos do serviço contratado, solicitados neste termo de
referência, dentro dos prazos definidos;
19.3. A abertura dos chamados técnicos será efetuada exclusivamente por e-mail. A
CONTRATADA deverá indicar, no ato de assinatura do contrato, endereço de e-mail válido para
atender à JUSTIÇA FEDERAL no que se refere aos chamados técnicos em garantia. O endereço
informado deverá, obrigatoriamente, receber os e-mails da JUSTIÇA FEDERAL 24 horas por dia, 7
dias da semana, com a obrigatoriedade da resposta inicial em até 12 horas úteis, contadas de 8h
às 18h dos dias úteis do calendário nacional, com o número de protocolo da Ordem de Serviço.
A manutenção da disponibilidade do endereço indicado é de exclusiva responsabilidade da
contratada.
19.4. Entende-se por chamado técnico a solicitação de atendimento técnico corretivo quando
da ocorrência de:
19.4.1. defeito no serviço contratado e/ou;
19.4.2. desempenho comprovadamente reduzido.
19.5. Somente os técnicos da CONTRATADA ou pessoas a quem ela autorizar por escrito,
poderão executar os serviços de manutenção.
19.6. Após cada atendimento técnico, deverá emitir, no ato, relatório técnico do atendimento
onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número do chamado, dados gerais
do chamado, situação do chamado (pendente no caso de retirada do produto ou concluído),
identificação do técnico responsável pelo atendimento, data do atendimento, horário de início e
término do atendimento, descrição do produto, número de série/patrimônio do produto atendido,
localização do produto, descrição do problema relatado pela JUSTIÇA FEDERAL, descrição do
problema realmente. O relatório deverá ser enviado para o e-mail indicado pelo STI.
19.7. O chamado só será considerado encerrado quando a solução for claramente descrita no
relatório com concordância do funcionário do STI da JUSTIÇA FEDERAL
19.8. Quaisquer alegações contra instalações (ambiente inadequado, rede elétrica, rede lógica)
ou usuários (mau uso, etc.) da JUSTIÇA FEDERAL, devem ser comprovadas tecnicamente através
de laudos detalhados e conclusivos. Não serão admitidas omissões baseadas em suposições
técnicas sem fundamentação, “experiência” dos técnicos ou alegações baseadas em exemplos
de terceiros. Enquanto não for efetuado o laudo, e esse não demonstrar claramente os
problemas alegados, deve-se prosseguir com o atendimento dos chamados.
19.9. O término do reparo com a solução do problema não poderá ultrapassar o prazo de 3
(três) dias úteis. Considera-se dia útil o período compreendido entre 11 (onze) e 18 (dezoito)
horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados da JUSTIÇA FEDERAL.
19.10. A CONTRATADA ou o fabricante deverá fornecer, ou disponibilizar em website, durante o
período de garantia, atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e patches) dos
softwares e drivers solicitados, sem quaisquer ônus para a JUSTIÇA FEDERAL.
19.11. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico
referente a funcionalidades, configuração, características técnicas ou softwares referentes ao
serviço fornecido. Este suporte poderá ser ofertado por e-mail, telefone ou visita técnica,
sempre considerando para a decisão sobre o meio de atendimento a solução da dúvida ou
problema relatado ao suporte. O acionamento do suporte será mediante chamado técnico.
19.12. À JUSTIÇA FEDERAL é reservado o direito de efetuar conexões do(s) equipamento(s) a
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para descumprimento das cláusulas de garantia, desde que tal fato não
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implique danos materiais ou técnicos ao(s) equipamento(s) e acessórios, hipótese que deverá
ser devidamente comprovada;
19.13. A equipe técnica da JUSTIÇA FEDERAL detém competência e terá total autonomia para
executar ações de administração, gerenciamento e configuração do(s) equipamento(s) e
acessórios, podendo promover alterações e reconfigurações sempre que a JUSTIÇA FEDERAL
julgar necessário, sem que isso constitua motivo para descumprimento das cláusulas de
garantia;
19.14. A JUSTIÇA FEDERAL, através da sua equipe técnica, estará previamente autorizada a
realizar manutenção de urgência, antes da solicitação de chamado técnico;

 
20. CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03)
20.1. O descumprimento das disposições contratuais poderá sujeitar CONTRATADA às seguintes
sanções:
20.1.1. Advertência;
20.1.2. Multa;
20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da JUSTIÇA FEDERAL;
20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Federal;
20.1.5. Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
20.2. A mora no cumprimento de obrigações contratuais independe de notificação da
CONTRATADA (dies interpellat pro homine), salvo previsão expressa.
20.2.1. O cumprimento parcial da parcela em atraso reduzirá proporcionalmente a base de
cálculo da penalidade de multa.
2 0 . 3 . A sanção de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas
cumulativamente com as penas de multa.
20.4. Para a verificação e enquadramento da conduta nas tabelas de penalidades, será
considerada em primeiro lugar a conduta específica e somente será aplicada a genérica na falta
daquela.
20.5. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista para o
caso de rescisão contratual, quando a rescisão decorrer da própria mora.
20.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
20.7. As sanções serão classificadas conforme a gravidade da conduta, em leves (L), medianas
(M) ou graves (G).
20.8. As sanções decorrentes do descumprimento das disposições contratuais serão aplicadas
conforme a graduação a seguir:
20.8.1. Grau de Severidade Leve (L1) – Aplicação de Sanção:
20.8.1.1. L1 – Advertência.
20.8.2. Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) – Aplicação de Multas:
20.8.2.1. M1 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da parcela do bem por dia
de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação.
20.8.2.2. M2 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da parcela do bem
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza
da obrigação.
20.8.2.3. M3 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da parcela do bem
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contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza
da obrigação.
20.8.3. Grau de Severidade Grave (G1) - Aplicação de Sanção:
20.8.3.1. Multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor da parcela do bem contratado
por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da
obrigação;
20.8.3.2. Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) sobre o valor global do contratado, sem prejuízo de eventual indenização pela
CONTRATADA, derivada de perdas e danos causados a JUSTIÇA FEDERAL decorrente das
infrações cometidas;
20.8.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
20.8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
20.9. O grau de severidade inicial da pena será determinado conforme a Tabela de condutas
que ensejam a aplicação de Sanções (item 20.16), considerando a conduta e a primariedade ou
a reincidência da contratada.
20.10. A severidade inicial da sanção será elevada a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a
obrigação não seja devidamente adimplida, implicando na cumulação com a(s) sanção(ões)
anteriormente aplicada(s) (L1+M1+M2+M3+G1), excetuadas as penas de multas previstas na
Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas (item 20.17);
20.11. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista no
“G1”, subitem 20.8.3.2, quando a rescisão decorrer da própria mora.
20.12. As sanções previstas em “G1”, subitens 20.8.3.3 e 20.8.3.4, somente poderão ser
aplicadas cumulativamente com as sanções referidas no subitem 20.8.3.1 e 20.8.3.2 do “G1” e
nos itens M1, M2 e M3.
20.13. A sanção de advertência somente poderá ser cumulada com a(s) pena(s) de multa(s)
moratória.
20.14. A sanção de multa por inadimplência, aplicada na forma do item 20.10 será limitada ao
percentual de 20% (vinte por cento) do valor da parcela do bem (item) contratado, excetuadas
as penas de multas previstas na Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções
específicas (item 20.17);
20.15. As sanções de grau de severidade grave (G1), poderão ser aplicadas cumulativamente.
20.16. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de Sanções:

ID CONDUTAS

OCORRÊNCIA E REINCIDÊNCIA
Grau de Severidade

Leve Moderado Grave
L1 M1 M2 M3 G1

20.16.1
O cumprimento irregular de

cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;

1ª
vez 2ª 3ª 4ª 5ª

20.16.2
O não cumprimento de cláusulas

contratuais, especificações,
projetos ou prazos;

- 1ª 2ª 3ª 4ª

20.16.3

A paralisação do serviço ou do
fornecimento, sem justa causa e

prévia comunicação à
Administração;

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
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20.16.4
O atraso injustificado no início da

execução do contrato de
prestação de serviço ou de

fornecimento;

- 1ª - - -

20.16.5

O atraso injustificado no início do
serviço ou fornecimento durante
o desenvolvimento do contrato,
quando não tenha previsão de

conduta específica;

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

20.16.6

O desatendimento das
determinações regulares da
autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus

superiores;

- 1ª 2ª 3ª 4ª

20.16.7 Apresentar documento falso ou
fazer declaração falsa; - - - - 1ª

20.16.8 Agir de má-fé na relação
contratual; - - - - 1ª

20.16.9

Abandonar a execução do
contrato ou incorrer em

inexecução contratual que não
tenha previsão de conduta

específica;

- - - - 1ª

20.16.10
Frustrar ou fraudar, mediante

ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o contrato;

- - - - 1ª

20.16.11

Tenha sofrido condenação judicial
definitiva por praticar, por meios

dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer

tributos;

- - - - 1ª

20.16.12

Demonstrar não possuir
idoneidade para contratar com a

Administração, em virtude de
atos ilícitos praticados, em
especial infrações à ordem
econômica definidas na Lei

Federal nº 8.158/1991;

- - - - 1ª

20.16.13
Tenha sofrido condenação

definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei;

- - - - 1ª

20.16.14

A subcontratação total ou parcial
do seu objeto, a associação da

contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial,

bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no

edital e no contrato;

- - - - 1ª

20.16.15

A alteração social ou a
modificação da finalidade ou da

estrutura da empresa, que
prejudique a execução do

- - - - 1ª
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contrato;

20.16.16

Quando o preposto ou
responsável técnico não se
apresentar em reunião pré-

agendada;

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

20.16.17

Quando deixar de substituir
prestador de serviço que se

portar ou realizar condutas de
modo inconveniente ou não

atenda às necessidades;

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

20.16.18

Quando for evidenciado que o
prestador de serviço da

contratada realizou atividade de
quebra ou ameaça de segurança

das informações da JUSTIÇA
FEDERAL, inseriu código

malicioso em sistema, inseriu
intencionalmente praga digital na
rede da JUSTIÇA FEDERAL, obteve

acesso não autorizado à
informação ou sistema;

- - - - 1ª

20.17. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas:
ID CONDUTAS PENALIDADE

20.17.1

Inobservância do prazo fixado
para apresentação da garantia de
execução, quando prevista, ainda

que seja para
reforço/prorrogação de vigência;

Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do

contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois
por cento), de modo que o atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias

autorizará a Administração
contratante a promover a rescisão

do contrato

20.17.2

Deixar, o prestador de serviço da
contratada, de utilizar crachá de

identificação ou não estiver
trajando roupas/equipamentos

adequados à prestação do
serviço, dentro das instalações da

CONTRATANTE;

Multa no valor fixo de R$ 100,00
(cem reais) por conduta.

20.17.3

Não atendimento do chamado
técnico até um período limite de
720 (setecentos e vinte) horas

corridas.

Multa no valor fixo de R$ 7.300,00
(sete mil e trezentos reais), e
mantendo-se os motivos que
ensejam a multa, o grau de
severidade será elevado e a

licitante/contratada estará sujeita às
demais sanções descritas nos itens

do G1, diversas da multa.
 

20.18. Para as penalidades previstas nos itens 20.17.3 caberá aplicação de multas fixas por
ocorrência (fato gerador), sendo a contagem dos prazos suspensa entre as 00:00h do dia de
início até 23:59h dos dias em que não houver regular expediente na JUSTIÇA FEDERAL.
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21. GARANTIA CONTRATUAL
21.1. A EMPRESA CONTRATADA, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura deste
Contrato, deverá apresentar garantia, com validade desde o início da vigência do prazo
contratual, até 3 (três) meses após o término da vigência, no valor de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da contratação (valor unitário do equipamento x quantidade solicitada), a
qual será destinada a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel
execução do Contrato, assim como o pagamento de eventuais multas.
21.2. A garantia citada no item anterior somente será liberada ante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação. Caso a empresa não
comprove esse pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas.
21.3. Caberá à EMPRESA CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
21.3.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
21.3.2. Seguro-garantia;
21.3.3. Fiança bancária.
21.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato.
21.5. O valor da garantia deverá ser atualizado em razão de revisão, repactuação e alterações
contratuais.

Jean Carlo Zequim
Núcleo de Tecnologia da Informação

Documento assinado eletronicamente por AGUINALDO ALVES BARBOSA,
Usuário Externo, em 16/07/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Kravetz, Juiz Federal
Diretor do Foro, em 17/07/2020, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código
verificador 5212174 e o código CRC 4164AA85.

0002418-08.2020.4.04.8003 5212174v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0873696, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, ressaltando a
importância da sugestão da chefe substituta da SEIC:

 
"Por fim, finalizamos por sugerir a adesão à
Ata de Registro de Preço nº 03/2020
(0873821), desde que ouvida a unidade
demandante quanto à compatibilidade do
objeto e atendidas as condições elencadas nos
itens "3" e "5"."
 

Por fim, junto aos autos, evento 0873917, a página do
Comprasnet onde consta o saldo, até o dia 01/04/2021, da
supracitada Ata de Registro de Preços.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/04/2021, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0873866 e o código CRC 9C1F4A96.

0006002-81.2020.6.02.8000 0873866v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
Ao Senhor Secretário de Tecnologia da Informação
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0873696, ratificado

pela Sra. Coordenadora de Material e Patrimônio, no
Despacho COMAP 0873866, solicito o apoio de Vossa
Senhoria em aferir a compatibilidade do item indicado pela
unidade instrutória para possível adesão, considerando o
aspecto econômco observado e demais condições enumeradas
no citado Despacho 0873696.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 05/04/2021, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874010 e o código CRC 0269E702.

0006002-81.2020.6.02.8000 0874010v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
Ao servidor Emmanuel Constantino Tenório de

Lima, representante técnico da Comissão de Planejamento
para aquisição de plataforma de videoconferência, nos termos
da Portaria nº 272/2020, para a emissão de manifestação
sobre o despacho do senhor Secretário de Administração.

 
Considerando que este Tribunal está implantando o

Juízo 100% digital criado pelo Conselho Nacional de Justiça,
solicito que estes autos sejam tratados com urgência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/04/2021, às 14:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874189 e o código CRC 8A8EF980.

0006002-81.2020.6.02.8000 0874189v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Em resposta ao Despacho STI 0874189, venho

informar que, por motivo de férias do servidor Emmanuel
Constantino Tenório de Lima, esta Unidade irá manifestar-se
a respeito do despacho do Senhor Secretário de
Administração sobre a compatibilidade da solução oferecida
na ARP 03/2020 (0873821) da Justiça Federal do Paraná com o
Termo de Referência SRPP 0853814.

Para facilitar a verificação da compatibilidade do
item com a ARP 03/2020, construímos a seguinte tabela
comparativa entre os requisitos definidos pelo TRE-AL e os
oferecidos na supracitada ARP.

Requisito Termo de Referência
TRE-AL ARP 03/2020 Compatível

1 Mínimo de 60 (sessenta)
organizadores de reuniões

11.3. Considera-se o número de 01 (uma)
conta de acesso a unidade mínima para
definição e aplicação dos qualitativos e
requisitos técnicos para serviço pretendido no
item

Sim

(aquisição
de 60
contas de
acesso)

2 Mínimo de 100 (cem)
convidados por reunião

11.5. Deve permitir conexão de no mínimo 300
(trezentos) participantes simultaneamente em
reuniões de webconferência, sem limitações de
tempo de conexão.

Sim

3 Possibilidade de definir
organizadores alternativos

11.23. Deve possibilitar ao administrador da
reunião, repassar a outros usuários a função
de administrador da reunião.

Sim

4
Convidados não precise de
licença para participar das
reuniões

11.24. Deve possibilitar ao administrador da
reunião convidar, antes e durante a reunião,
participantes através de envio de e-mail,
contatos da conta, mensagens para que
ingressem na webconferência através do
acesso ao link de endereçamento da reunião.

Sim

5 Criptografia ponta a ponta

11.40. A aplicação deve implementar, ao
menos, criptografia AES 256-bits ponto a
ponto nas reuniões de webconferência. Exigir-
se-á a criptografia entre o cliente (aplicativo do
fabricante) instalado no usuário e a nuvem do
fabricante.

Sim
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6 Permitir compartilhamento de
arquivos, aplicativos e telas

11.35. Deve permitir a todos os participantes
da reunião compartilhar conteúdo (arquivos,
telas, whiteboards, áudios, programas,
apresentações...), dispostos em seu
dispositivo local, durante a reunião, inclusive
utilizando-se de smartphone ou tablets.

Sim

7 Permitir reuniões
instantâneas e agendadas

11.10. Deve permitir agendamento, criação e
total administração de reuniões
(webconferências), prévia e durante, através
de computadores, notebooks, tablets e
smartphones

Sim

8
Suporte para iPhone, iPad,
Android e outros dispositivos
usáveis

11.12. Deve ser totalmente compatível com os
sistemas operacionais: Windows, macOS,
Android e iOS em suas versões lançadas e
disponibilizadas a partir da data de
01/01/2018.

Sim

9 Ter a função sala de espera

11.20. Deve permitir configurar sala de espera,
para que os participantes não ingressem
diretamente na reunião e, possam ser
liberados pelo administrador da reunião a
entrar, um por um.

Sim

10

Permitir controle da reunião
por parte do organizador
como: gerenciamento de
usuário, habilitação e
inabilitação de som e imagem
dos participantes

 

11.18. Deve permitir configurar o modo de
ingresso do dispositivo de áudio e vídeo dos
participantes na reunião (ligado ou desligado).

11.21. Deve permitir que durante a realização
da reunião, o administrador possa colocar
qualquer participante na sala de espera e
possa permitir o seu reingresso, conforme sua
decisão.

11.25. Deve permitir ao administrador da
reunião poder desativar os microfones de
todos os participantes (individualmente ou em
lote), além do seu próprio;

Sim

11
Disponibilização da versão
mais atualizada durante o
período de vigência do
contrato

11.12. Deve ser totalmente compatível com os
sistemas operacionais: Windows, macOS,
Android e iOS em suas versões lançadas e
disponibilizadas a partir da data de 01/01/2018

Sim

12 Suporte pelo menos em
horário comercial

19.1. O suporte e garantia de uso deverá ser
prestada aos serviços contratados durante a
vigência contratual.

19.2. Os serviços descritos nos itens a seguir
deverão ser prestados sem qualquer custo
adicional, considerando todos os requisitos do
serviço contratado, solicitados neste termo de
referência, dentro dos prazos definidos;

19.3. A abertura dos chamados técnicos será
efetuada exclusivamente por e-mail. A
CONTRATADA deverá indicar, no ato de
assinatura do contrato, endereço de e-mail
válido para atender à JUSTIÇA FEDERAL no que
se refere aos chamados técnicos em garantia.
O endereço informado deverá,
obrigatoriamente, receber os e-mails da

Sim
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JUSTIÇA FEDERAL 24 horas por dia, 7 dias da
semana, com a obrigatoriedade da resposta
inicial em até 12 horas úteis, contadas de 8h
às 18h dos dias úteis do calendário nacional,
com o número de protocolo da Ordem de
Serviço. A manutenção da disponibilidade do
endereço indicado é de exclusiva
responsabilidade da contratada.

Como demonstrado na tabela acima, s.m.j, o item
01 da ARP 03/2020 (0873821) é compatível com os requisitos
do Termo de Referência SRPP 0853814 quando adiquirido na
quantidade mínima de 60 unidades (contas de acesso).

Sem mais a tratar, encaminho o presente para
ciência e providências que V.Sª. julgar necessárias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Chefe de
Seção, em 06/04/2021, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874365 e o código CRC 9AC95B8F.

0006002-81.2020.6.02.8000 0874365v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação da SEDESC acerca da

viabilidade de aquisição das licenças que constam na ata de
registro de preços da Justiça Federal do Paraná.

 
Saliento que ficou deliberado, em reunião que

ocorreu ontem, dia 5 de abril, na Presidência do Tribunal, que
deverão ser inicialmente obtidas 30 (trinta) licenças.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/04/2021, às 15:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875070 e o código CRC 09DF0E90.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2021.
 
 
À SEIC para o complemento da instrução da adesão

à ARP nº 03/2020, com a juntada dos documentos pertinentes,
inclusive a aceitação formal, por parte do fornecedor, do
fornecimento do item 1.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/04/2021, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875220 e o código CRC CFCF9BFF.
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E-mail - 0875337

Data de Envio: 
  06/04/2021 18:09:07

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    luiz.gomes@xpon.com.br

Assunto: 
  Proposta - Videoconferência - TRE/AL - Processo Sei 0006002-81.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Senhor Luiz,

Para fins de formalização da ARP enviada por Vossa Senhoria, solicitamos que nos seja apresentada a
aceitação formal da empresa, conforme quantitativo e solicitação de adesão feita ao órgão gerenciador,
anexos.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AL

Favor encaminhar cópia para o e-mail: lisianacintra@gmail.com

Anexos:
    SIASGnet-ATASRP - Solicitação de Adesão.pdf
    SIASGnet-ATASRP - Gestão de Ata.pdf
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01941387470Usuário:

07/04/2021 10:55:48Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

XP ON CONSULTORIA LTDA Adimplente23518065
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Anexo - Cadin - XPON (0875592)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 213



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.518.065/0001-29 DUNS®: 943605619
Razão Social: XP ON CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: XP ON CONSULTORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/09/2021
FGTS 03/05/2021
Trabalhista Validade: 01/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/05/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/04/2021 10:58 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão - SICAF - XPON (0875593)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 214



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 07/04/2021 10:59:48 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: XP ON CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 23.518.065/0001-29 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Processo nº. 0003051-53.2019.4.04.8003 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 011/20 

 

 

PREÂMBULO 

 

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANÁ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 
(Código UASG 90018), torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar o 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 011/20, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor 
preço, modo de disputa aberto/fechado, adjudicação global, cujo objeto é o Registro de Preços 
de serviços de webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo, suporte técnico e 
treinamento para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suas Seções Judiciárias do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

 

No dia 13 de maio de 2020, às 11 horas, em sua sede localizada na Avenida Anita Garibaldi, 
888, Cabral, Curitiba/PR, será realizada sessão pública on-line por meio do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Esta licitação será regida pela Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 3.555/2000, com alterações 
introduzidas pelo Decreto n.º 3.693/2000, Decreto n.º 10.024/2019, e subsidiariamente, pelas 
Leis nº 8.666/1993 e nº 8.078/1990 com suas respectivas alterações, pela Lei Complementar nº 
123/2006, pelo Decreto nº 8.538/2015 e, ainda, pelo Decreto n.º 7.892/2013, que regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços. Além dessa legislação específica, aplicam-se quaisquer outras 
vigentes e pertinentes à matéria, bem como as regras e condições estabelecidas neste Edital. 

 

I -  OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços de serviços de webconferência, 
webinar e streaming de áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento para o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, suas Seções Judiciárias do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

1.2. As especificações técnicas referentes ao objeto constam do Anexo I – Termo de Referência 
– deste Edital. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão estas. 

1.4. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, não se 
alegará indução ao erro, devendo o licitante se atentar unicamente às descrições do objeto 
contidas neste Edital. 

1.5. As partes integrantes deste Edital, que contêm as informações que fundamentam a 
necessidade da aquisição pela Justiça Federal, detalham a operacionalização da contratação e 
que dispõem sobre as obrigações originárias desta licitação, são as seguintes:  

ANEXO I - Termo de Referência 

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços  

ANEXO III - Minuta do Contrato  

ANEXO IV - Modelo de Proposta Comercial 

ANEXO V - Motivação para não aplicação das Cotas Exclusivas para ME/EPP 
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II -  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Esta licitação sob a modalidade “Pregão Eletrônico” será realizada em sessão pública on-
line, conforme condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico 
indicados no preâmbulo; 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente definidos, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

2.3. Para participação neste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas, além de disporem, por seus 
próprios meios, dos recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do 
sistema eletrônico, deverão: 

2.3.1 atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto, à 
documentação e demais exigências; 

2.3.2 estar cientes das restrições à participação, direta ou indireta, na licitação e na execução de 
seu objeto, dispostas no artigo 9º da Lei 8.666/93.  

2.3.3 estar devidamente credenciadas no sistema COMPRASNET do Governo Federal para 
acesso ao sistema eletrônico por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br; 

2.3.4 possuir registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF). Esse registro também será requisito para fins de habilitação. 

2.4. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, a interessada deverá declarar o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente Edital, que deverá 
ser enviada no momento do cadastramento da proposta no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos sugeridos a seguir: “(NOME DA EMPRESA), 
CNPJ/MF, sediada em  (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências do Pregão Eletrônico nº 011/20, nos termos do artigo 
4.º, inc. VII da Lei 10.520/02 e o § 4º do artigo 26 do Decreto 10.024/2019”. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta de 
preços sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, no Decreto 10.024/2019, no artigo 
7º da Lei nº 10.520/2002, dentre outros efeitos legais. 

2.6. Não poderão participar desta licitação os interessados que estejam sob falência, em 
recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação, ou proibidos de participar de licitações e celebrar 
contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

2.6.1 Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, não poderão 
concorrer para o mesmo item/grupo/lote, não havendo restrição caso participem da mesma 
licitação, porém para item, grupo ou lote distintos. 

2.7. Nos termos da Resolução nº 7/2005 do CNJ, é vedada a contratação de pessoa jurídica que 
tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação.  

2.7.1 A vedação de que trata o item anterior estende-se às contratações cujo procedimento 
licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de 
incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às 
licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. 

 

III -  CREDENCIAMENTO 

3.1. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no site 

Edital - JFPR (0875626)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 218



 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

3 

www.comprasgovernamentais.gov.br, observado o seguinte: 

3.1.1 o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;  

3.1.2 a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso;  

3.1.3 o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.3. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os 
lances inseridos durante a sessão pública. 

 

IV -  ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Divulgado o Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, os interessados em 
participar desta licitação deverão acessar neste site, mediante utilização de chave de acesso e 
senha privativa de licitante, o sistema “Pregão Eletrônico”, encaminhando, exclusivamente por 
meio eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital e sua proposta comercial, da 
qual deverá constar obrigatoriamente a descrição do objeto ofertado, especificando a marca e o 
modelo do item sobre o qual se baseou a cotação, se for o caso. 

4.2. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

4.3. Até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou 
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

4.5. Fazem parte da proposta comercial todos e quaisquer documentos comprobatórios 
solicitados no Anexo I - Termo de Referência, sendo que estes também deverão ser incluídos no 
sistema quando do cadastramento da proposta. 

 

V -  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública on-
line via internet, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante a utilização de sua chave 
de acesso e senha. 

5.2. Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

5.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema 
eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.4. As propostas de preços contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 

5.5. A partir da abertura da sessão pública on-line até o encerramento da fase de lances, a 
comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes somente poderá ocorrer via sistema eletrônico, 
mediante a utilização de campo próprio para a troca de mensagens (chat), vedada qualquer 
identificação da licitante, sob pena de desclassificação. 
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5.6. A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida por meio do sistema eletrônico ou de sua 
desconexão. 

5.7. O sistema eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 

VI -  FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, momento em que as 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.2. A licitante será imediatamente informada pelo sistema do recebimento do seu lance e do 
respectivo valor consignado no registro. 

6.3. Na formulação de lances deverão ser observados os seguintes aspectos: 

6.3.1 as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

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

6.3.3 a licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e 
registrado pelo sistema eletrônico; 

6.3.4 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial. 

6.4. Durante a sessão pública do pregão eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo real 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação de quem o ofereceu. 

6.5. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.5.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
eletrônico será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.5.2 Este prazo poderá ser acrescido em função das condicionantes do próprio sistema 
COMPRASNET. 

 

Modo de disputa - Aberto e Fechado 

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

6.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período 
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 
encerrada. 

6.8. Encerrado o prazo previsto no item anterior, será aberta oportunidade para que o autor da 
oferta mais vantajosa e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

6.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

Edital - JFPR (0875626)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 220



 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

5 

6.11. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na 
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda às exigências de 
habilitação, poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e mediante justificativa, admitir o 
reinício da etapa fechada, nos termos do item anterior. 

6.12.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 
nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério de 
desempate previsto no §2º do art. 3º da Lei 8.666/1993. 

6.13. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

6.14. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

6.15. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

 

VII -  BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

7.1. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte de valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-
se-á da seguinte forma: 

7.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte com a melhor classificação poderá 
apresentar nova proposta de valor inferior àquela classificada em primeiro lugar, caso em que 
será declarada vencedora após esgotada a fase de negociação e o preço resultante for 
aceitável. 

7.1.1.1 Para efeitos do exercício do direito de preferência, o Pregoeiro poderá solicitar à 
microempresa ou empresa de pequeno porte que anexe no sistema ou envie por outro meio 
indicado durante a sessão, no prazo de até 10 (dez) minutos, declaração de que cumpre, sob as 
penas da lei, os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123/2006.  

7.1.2 Não havendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte de apresentar 
nova proposta, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrarem 
no item 7.1 na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito no prazo de até 5 (cinco) 
minutos, desde que haja comprovação do enquadramento conforme previsto no subitem 7.1.1.1 

7.1.3 No caso de não haver oferecimento de lances e de equivalência dos valores apresentados 
nas propostas das microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.1.4 A abertura e o encerramento dos prazos referidos neste subitem serão comunicados pelo 
sistema eletrônico. 

 

VIII -  APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

8.1. Serão exigidas amostras dos produtos das licitantes cujas propostas foram classificadas em 
primeiro lugar, para fins de avaliação e análise de sua consonância com as especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência. 

8.1.1 As amostras deverão ser fornecidas conforme orientação do pregoeiro e equipe de apoio, 
de segunda a sexta-feira, das 13 às 18h, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a convocação. 
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8.1.2 Recebidas as amostras, o Pregoeiro, com auxílio técnico do Núcleo Requisitante, fará a 
análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e as propostas 
comerciais;  

8.1.3 Caso as amostras não sejam compatíveis com o objeto da licitação, serão convocadas as 
empresas subsequentes, na ordem de classificação, para que apresentem amostras em até 03 
(três) dias úteis após sua convocação, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante 
desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital; 

8.1.4 A entrega da amostra deverá ser efetuada em consonância com o descrito na Cláusula 7 
do Anexo I – Termo de Referência. 

8.1.5 A não apresentação de amostras, caso exigidas pelo Pregoeiro, dentro do prazo estipulado 
implica na automática desclassificação da licitante. 

 

IX -  ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, se solicitada pelo pregoeiro, a 
licitante deverá anexar proposta comercial (planilhas de custo readequadas com o valor final 
ofertado) por meio do sistema; 

9.1.1 Será estabelecido no "chat" prazo não inferior a 2 (duas) horas para envio da proposta e 
documentos complementares - caso necessários à confirmação daqueles previamente anexados 
ao sistema - sob pena de não aceitação; 

9.1.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro; 

9.2. A licitante que abandona o certame, deixando de enviar documentação solicitada pelo 
pregoeiro, no prazo por ele estipulado, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas 
neste Edital. 

9.3. No julgamento das propostas, serão analisados o atendimento das exigências estipuladas 
neste Edital e seus Anexos, o menor preço, o valor de mercado e a exequibilidade dos valores 
ofertados. 

9.3.1 Serão considerados, ainda, como parâmetro para julgamento das propostas, os valores 
unitários de cada item, independente do valor global, de modo que cada item reflita a realidade 
do mercado.  

9.3.2 O valor global constante da proposta não poderá ser superior aos seguintes valores: 

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 
Serviços de webconferência, webinar e 
streaming de áudio/vídeo 

1.620 R$ 1.497,80 R$ 2.426.436,00 

2 
Banco de horas de serviço de suporte técnico 
especializado 

1.080 R$ 328,67 R$ 354.963,60 

3 Banco de horas de serviço de treinamento 3.800 R$ 226,67 R$ 861.346,00 

    
 9.3.3 Os valores após a segunda casa decimal serão desconsiderados para fins de 

arredondamento da proposta, inclusive em relação aos valores unitários que integram o 
valor global da proposta, se o caso. 

9.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, manutenção da garantia, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto desta licitação. 

9.4.1 Quaisquer despesas, tributos, custos, diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
contemplados pleitos de acréscimos a qualquer título, devendo o objeto ser executado sem ônus 
adicionais. 
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9.5. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da 
data de abertura da licitação (caso a proposta se omita, presumir-se-á a validade expressa neste 
edital). 

9.6. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar que apresente sua proposta com 
irregularidades na planilha poderá, após diligência, ajustar os valores, no prazo estabelecido, 
desde que não altere o valor total da proposta. 

9.6.1 O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracterizam 
hipótese de desclassificação da proposta. 

9.7. A proposta comercial deverá conter os seguintes documentos:  

9.7.1 Formulário de Proposta de Preços contendo, no mínimo, os elementos consignados no 
Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial, obedecendo às seguintes condições: 

9.7.1.1 A razão social completa da licitante e o CNPJ deverão ser os mesmos da nota fiscal 
apresentada por ocasião do pagamento, caso seja vencedora do certame (matriz e filial). 

9.7.1.2 A licitante poderá preencher e assinar o Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial, que 
passará a funcionar como formulário da proposta, gerando a presunção de que a mesma cotou 
aceitando as quantidades, especificações e demais condições exigidas neste edital. 

9.7.2 Documentação complementar solicitada no item 6.2 do Anexo I - Termo de 
Referência e respectivos subitens. 

9.8. Caberá ao pregoeiro, se entender necessário, efetuar diligências no sentido de verificar a 
veracidade ou complementar as informações prestadas, podendo solicitar o envio de 
certificados, folders, encartes e/ou manual, todos em português, antes de se manifestar sobre 
sua aceitação.  

9.9. Havendo necessidade e mediante decisão fundamentada e registrada em ata, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, sendo que a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso disponibilizado no 
sistema com antecedência mínima 24 (vinte e quatro) horas. 

9.10. A critério do pregoeiro, a licitante poderá ser convocada novamente para anexar a proposta 
por meio do sistema nas fases de habilitação e adjudicação. 

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

9.12. O Pregoeiro verificará, de imediato, as condições de habilitação da licitante detentora da 
melhor oferta. 

 

X -  HABILITAÇÃO  

10.1. Para habilitar-se neste pregão eletrônico, a licitante deverá possuir registro cadastral 
atualizado no SICAF, que será confirmado por consulta, durante a sessão. Será analisada a 
regularidade dos seguintes documentos: 

10.1.1 Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que 
abrange também a Certidão Negativa de Débito - INSS (conforme Portaria nº 358/MF de 5 de 
setembro de 2014). 

10.1.2 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

10.1.3 Certidão de Regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante. 

10.1.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 

10.1.5 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, na forma do 
§ 2.º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, que deverá ser enviada no momento do cadastramento da 
proposta no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos sugeridos a seguir: “(NOME 
DA EMPRESA), CNPJ/MF, sediada em (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da 
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lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores”. 

10.1.6 Declaração dos representantes legais da licitante quanto ao emprego de menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre, assim como da utilização de trabalho 
de menores de 16 (dezesseis) anos, nos moldes do Decreto 4.358/02 e de acordo com a 
exigência do inc. V, do art. 27, da Lei 8.666/93, que deverá ser enviada no momento do 
cadastramento da proposta no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos sugeridos a 
seguir: “(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO), 
em atendimento ao Decreto 4.358/02 e de acordo com a exigência do inc. V, do art. 27, da Lei 
8.666/93, declara, sob as penas da lei, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como, não se utiliza de trabalho de menores de 
16 (dezesseis) anos”. 

10.2. Caberá ao pregoeiro, se entender necessário, efetuar diligências no sentido de verificar a 
veracidade ou complementar as informações prestadas nos atestados e documentos 
apresentados, antes de se manifestar sobre sua aceitação. 

10.3. As declarações constantes dos itens acima poderão ser realizadas por manifestação no 
chat, após indagação a ser formulada pelo Pregoeiro no sistema, mediante registro em ata. 

10.4. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do 
SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – e estejam acessíveis por meio de 
consulta on-line, e que, na data de abertura desta licitação, estejam perfeitamente válidos. 

10.4.1 Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade vencido, e 
não seja possível sua consulta pelo pregoeiro em sites oficiais, a licitante deverá encaminhar 
comprovante idêntico, com o respectivo prazo atualizado, juntamente com a apresentação da 
proposta de que trata o subitem 9.1.1. 

10.4.2 Caso a empresa de melhor proposta se enquadre na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte e apresente alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, 
será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que a proponente for 
declarada vencedora, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação 
fiscal. 

10.4.2.1 A prorrogação do prazo previsto no subitem acima deverá ser requerida pelo licitante. 

10.4.2.2 Caso a empresa não comprove sua regularização fiscal no prazo estabelecido será 
caracterizada a decadência do seu direito de contratar. 

10.5. O pregoeiro também poderá solicitar que documentos complementares, anexos e certidões 
sejam anexados no sistema ou enviados por outro meio indicado durante a sessão, concedendo 
prazo mínimo de 2 (duas) horas para o atendimento da solicitação. 

10.5.1 A licitante poderá ser convocada a apresentar documentos e anexos em original ou por 
cópia autenticada até o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro, na 
Seção de Compras, na Avenida Anita Garibaldi, 888, 7º andar, Bairro Cabral, Curitiba/Paraná, 
CEP 80.540-901. No envelope, deverá constar o número do pregão ao qual os documentos se 
referem. Caso o pregoeiro não se manifeste, não há necessidade de encaminhamento físico 
desta documentação. 

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para sua continuidade. 

10.7. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de 
sanções do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, Lista de inidôneos 
do Tribunal de Contas da União, CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da 
Controladoria Geral da União, e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Conselho Nacional de Justiça, visando aferir 
eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

10.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
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10.9. Na hipótese de a proposta ou de o lance de menor valor não serem aceitos ou se a licitante 
detentora da melhor proposta desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou 
lance que atenda ao Edital; 

10.10. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço para o item licitado e 
cumprir todos os requisitos de habilitação. 

10.11. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

XI -  ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÕES 

11.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital do Pregão Eletrônico. 

11.1.1 Caberá à Seção de Compras instruir a petição e encaminhá-la ao Pregoeiro, para que 
seja feita a análise e julgamento da impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
data de seu recebimento. 

11.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 
do certame. 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
devendo ser respondidos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento. 

11.3. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações, referidos nos itens anteriores, deverão ser 
enviados exclusivamente por meio eletrônico via internet para edital@jfpr.jus.br. 

11.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no sistema 
e vincularão os participantes e a administração. 

 

XII -  RECURSOS 

12.1. Declarados os vencedores, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, a qual 
será aceita desde que presentes os requisitos de admissibilidade: sucumbência, tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação, por parte do licitante. 

12.2.  Aceita a intenção de recorrer, será concedido à licitante o prazo de 3 (três) dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a ser contado do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 
licitante declarada vencedora. 

12.4. O acolhimento de recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

12.5. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente instruído, 
à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da 
homologação do procedimento. 

 

XIII -  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Constitui parte integrante da Ata de Registro de Preços o registro das licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência 
de classificação no certame, conforme art. 11 do Decreto 7.892/13. 

13.2. Homologada esta licitação pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, a 
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Adjudicatária será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de 
Preços. 

13.3. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada para assinatura em meio eletrônico, 
através do SEI - Sistema Eletrônico de Informação do TRF4, devendo a Adjudicatária assiná-la, 
no prazo acima estipulado; 

13.4. Para que seja possível a assinatura eletrônica pela Adjudicatária, será necessária a 
realização de cadastro prévio, pelo site www.trf4.jus.br, sendo necessário o envio dos 
seguintes documentos digitalizados, por e-mail: 

13.4.1 RG e CPF do representante da empresa que irá assinar o Contrato 

13.4.2 Comprovante de residência do representante da empresa que irá assinar o Contrato 

13.5. Após a assinatura pela Direção do Foro, a Adjudicatária poderá consultar e salvar o arquivo 
digital, com ambas assinaturas, através do mesmo sistema; 

13.5.1 Como condição para assinar a Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação; 

13.5.2 A não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estipulado sujeitará a 
Adjudicatária à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do objeto que lhe foi 
adjudicado, sem prejuízo das demais sanções estipuladas na Cláusula abaixo; 

13.6. Caso a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
injustificadamente se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços, ou, no ato de sua assinatura,  
não apresente regularidade fiscal, é facultada à Administração a convocação das licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis àquelas 
licitantes que deixaram de assinar tal instrumento, conforme previsto no subitem 13.5.2 acima.  

13.6.1 A convocação das licitantes remanescentes também poderá ser efetuada quando do 
cancelamento do registro do fornecedor ou de seu registro de preços, conforme hipóteses 
elencadas nos artigos 20 e 21 do Decreto 7.892/13. 

13.6.2 A habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva será efetuada 
quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente. 

13.6.2.1 As sanções aplicáveis à licitante vencedora também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva que, convocados, injustificadamente não honrarem o compromisso 
assumido.  

XIV -  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 
7.892, de 2013. 

14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

14.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

14.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, a, no máximo, o 
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 

14.5. Ao órgão não participante que aderir à ata, competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas, e a aplicação, 
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observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais em relação às suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 

14.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

 

XV -  PENALIDADES 

15.1. Sem prejuízo às demais cominações legais e penalidades previstas neste Edital e seus 
Anexos, ficará impedido de licitar ou contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:  

15.1.1 Não celebrar o contrato; 

15.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

15.1.3 Apresentar documentação falsa; 

15.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação; 

15.1.5 Não mantiver a proposta; 

15.1.6 Falhar ou fraudar a execução do contrato; 

15.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

15.2. A apresentação de produto em desacordo com o especificado no edital e seus anexos será 
considerada retardamento da realização do certame. 

15.3. No caso de não cumprimento de obrigações assumidas em função desta licitação, as 
adjudicatárias sujeitar-se-ão às penalidades previstas na Lei 8666/93. 

15.4. As penalidades relativas às condições de entrega estão previstas na Cláusula IX – 
Penalidades do Anexo III – Minuta do Contrato. 

15.5. Poderão ser aplicadas, ainda, as penalidades previstas nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e 
legislação complementar. 

15.6. As penalidades poderão ser registradas no SICAF, a critério da Administração, exceto nos 
casos do item 15.1. 

15.7. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

XVI -  RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

16.1. Em sendo contratado o objeto da presente licitação, as despesas dela decorrentes correrão 
por conta do Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.0001 – Julgamento de Causas na Justiça 
Federal; Elementos de Despesa: 3390.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento, 3390.40.10 - 
Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, e 3390.40.13 - Comunicação 
de Dados e Redes em Geral. 
 

XVII -  PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

17.1. As condições de pagamento e compensação financeira relativas a esta licitação estão 
dispostas nas Cláusulas VII – Pagamento e VIII – Compensação Financeira, do Anexo III – 
Minuta do Contrato. 

 

XVIII -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1.  As condições trazidas no Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante 
vencedora, farão parte integrante da Nota de Empenho, independentemente de transcrição. 

18.2.  As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
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documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

18.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no 
sistema eletrônico. 

18.5. As comunicações, intimações, notificações ou solicitações da Administração serão 
realizadas preferencialmente por e-mail, podendo ainda ser publicadas, feitas pessoalmente ou 
enviadas pelos correios ou fax para o número ou endereço eletrônico indicados pela licitante na 
documentação/proposta apresentada. Nos casos em que não houver imediata confirmação do 
recebimento do e-mail ou fax até o primeiro dia útil seguinte à sua expedição, serão 
consideradas recebidas pelo destinatário nesse mesmo prazo, para todos os efeitos legais. 

18.6. Informações complementares poderão ser obtidas na Seção de Compras e Licitações, na 
Avenida Anita Garibaldi, 888, 7º andar, Cabral, Curitiba/PR, das 13 às 18 horas, pelo telefone 
(41) 3210-1454 ou através do e-mail edital@jfpr.jus.br. 

 

XIX -  FORO 

19.1.  Fica eleito o foro da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Curitiba para dirimir 
questões oriundas desta licitação. 

 

 

Marilei Berbert Padilha 

Supervisora do Setor de Processamento de Licitações 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE 

1.1. Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná - Avenida Anita 
Garibaldi, 888 - 2º andar - Cabral - (041) 3210-1560. E-mail: dirninf@jfpr.jus.br. 

 

2. OBJETO 

2.1. ITEM 01 – Contratação de Serviços de webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo. 

2.1.1. A solução ofertada deverá ser de um único fabricante e ter todos os seus componentes 
compatíveis entre si. 

2.2. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos 
serviços descritos do item 2.1 deste edital para consultoria / configuração / desenvolvimento / 
integração / migração ou implementação de recursos adicionais aos mesmos. 

2.3. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços descritos 
do item 2.1 deste termo para capacitação da equipe quanto a operação, implantação, 
configuração, desenvolvimento, integração, importação/migração/exportação de dados ou 
implementação de recursos adicionais aos mesmos. 

2.4. Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 deverão ser fornecidos pela mesma empresa licitante por questões 
de compatibilidade. O edital será de adjudicação global dos itens. 

 

3. PARTÍCIPES 

3.1. JFPR – JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ, situada à Avenida Anita Garibaldi, 888 - Bairro 
Cabral - Curitiba/PR – CEP 80.540-901; 

3.2. JFSC – JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, situada à Rua Paschoal Apóstolo 
Pítsica, 4810 - Bairro Agronômica – Florianópolis/SC - CEP 88.025-255; 

3.3. JFRS – JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, situada à Rua Otávio Francisco 
Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS - CEP 90.010-395; 

3.4. TRF4 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, situado à Rua Otávio Francisco 
Caruso da Rocha, 300 - Centro Administrativo Federal - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre - RS 
- CEP 90.010-395; 

3.5. TRE/PR – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, situado à Rua João Parolin, 
224 - Prado Velho, Curitiba/PR, CEP 80.220-902. 

 

4. QUANTITATIVOS 

OBJETO UNIDADE JFPR JFSC JFRS TRF4 TRE/PR TOTAL 

2.1. - ITEM 01 (webconferência) contas de acesso 500 350 500 70 200 1620 

2.2. - ITEM 02 (horas de suporte) horas 240 240 240 240 120 1080 

2.3. - ITEM 03 (horas de treinamento) horas 1200 1000 1000 200 400 3800 

 

5. DEFINIÇÕES GERAIS 

5.1. Para fins deste Termo de Referência: 

5.1.1. JUSTIÇA FEDERAL: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, a 
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, a Seção Judiciária de Santa 
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Catarina, em Florianópolis – SC, e a Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba – PR serão 
denominados simplesmente de “JUSTIÇA FEDERAL”. 

5.1.2. STI: para fins deste termo de referência, o setor de tecnologia da informação do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, 
em Curitiba – PR, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, da Seção 
Judiciária de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, e da Seção Judiciária do Paraná, em 
Curitiba – PR serão denominados simplesmente de “STI”. 

5.1.3. JFPR: a Justiça Federal do Paraná será denominada simplesmente de “JFPR”. 

5.1.4. JFRS: a Justiça Federal do Rio Grande do Sul será denominada simplesmente de “JFRS”. 

5.1.5. JFSC: a Justiça Federal de Santa Catarina será denominada simplesmente de “JFSC”. 

5.1.6. TRF4: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região será denominado simplesmente de 
“TRF4”. 

5.1.7. TRE/PR: o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná será denominado simplesmente de 
“TRE/PR”. 

5.1.8. NTI: o Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná será 
denominado simplesmente de “NTI”. 

5.1.9. CONTRATADA: a empresa vencedora do processo licitatório e responsável pelo objeto 
será denominada simplesmente de “CONTRATADA”. 

5.1.10. PRODUTO: o objeto do termo de referência e seus componentes, seja ele hardware, 
software, acessório, periférico ou consumível será denominado simplesmente de "produto". 

5.1.11. CHAMADO: as manifestações dos usuários sobre algumas de suas necessidades em 
relação às áreas de software, infraestrutura, hardware e rede, considerando incidentes ou 
serviços, serão denominadas simplesmente de “CHAMADO”.  

5.1.12. HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL: o período compreendido entre 11 (onze) e 
19 (dezenove) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados, será denominado 
simplesmente de "HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL". 

5.1.13. WEBCONFERÊNCIA: reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de 
aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentações, voz, vídeo, 
textos e arquivos via web. Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio 
computador, celular, tablet, notebook, smart TV ou dispositivo análogo. 

5.1.14. WEBINAR: tipo de webconferência no qual a comunicação é de uma via apenas, ou seja, 
somente uma pessoa (palestrante/orador/professor/conferencista) se expressa e as outras 
assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao uso de chats e quiz de 
perguntas/respostas. 

5.1.15. STREAMING: transmissão contínua, também conhecida por fluxo de mídia. É uma forma 
de distribuição digital, em oposição à descarga (download/upload) de dados. A difusão de dados 
é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia (áudio e vídeo) através da rede 
internet. 

5.1.16. MP4: refere-se especificamente a MPEG-4 Part 14. Um padrão de container de áudio e 
vídeo que é parte da especificação MPEG-4 desenvolvido pela ISO/IEC 14496-14. A extensão 
oficial do nome do arquivo é “.mp4”. 

5.1.17. DATACENTER: ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos de 
processamento e armazenamento de dados, e sistemas de ativos de rede, como switches, 
roteadores, e outros.  

5.1.18. NUVEM (ou computação em nuvem): disponibilidade de recursos ou sistemas, 
especialmente armazenamento de dados, capacidade de computação, sistemas de informação, 
sistemas de comunicação, dentre outros, sem o gerenciamento ativo direto do usuário. O termo 
geralmente é usado para descrever datacenters de processamento de informações e 
comunicação, disponíveis a uma grande massa de usuários, pela internet. 
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5.1.19. CHAT: designa aplicações de conversação em tempo real (conversação em páginas web 
ou mensageiros instantâneos). 

 

6. PROPOSTA 

6.1. Apresentação de proposta devendo constar, obrigatoriamente: 

6.1.1. O preço unitário do produto ofertado para cada item. 

OBJETO UNIDADE 

2.1. ITEM 01 (webconferência) Conta de Acesso (valor em R$ para 12 meses) 

2.2. ITEM 02 (horas de suporte) Hora (valor em R$ para 1 hora) 

2.3. ITEM 03 (horas de treinamento) Hora (valor em R$ para 1 hora) 

 

6.1.2. A indicação do fabricante (marca) e do modelo do produto/serviço ofertado, para cada 
item. O modelo indicado não pode ser genérico (nome do fabricante, descrição do 
produto/serviço, etc.) e deve possibilitar a conferência das características do produto através dos 
canais de comercialização do fabricante no Brasil (site, folder, etc.). Havendo divergência entre 
as características técnicas descritas na proposta da Empresa Licitante e as disponibilizadas pelo 
fabricante (como informes técnicos, manual técnico que acompanha o material, folders ou 
prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante. 

6.2. A proposta será analisada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL considerando as 
informações prestadas na proposta e/ou análise de folders ou sites de internet. A Empresa 
Licitante deverá encaminhar na proposta documentação que auxilie nesta análise ou indicar sites 
onde a informação possa ser consultada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL. Dentre esta 
documentação, obrigatoriamente, devem constar: 

6.2.1. Descrição completa do produto/serviço ofertado (folders, site, etc.). 

6.2.2. Comprovação de que o modelo do produto/serviço ofertado pela Empresa Licitante está 
sendo produzido pelo fabricante (no Brasil ou no exterior) e comercializado normalmente através 
dos canais de venda do fabricante no Brasil. 

6.2.3. Comprovação de que o fabricante da solução possui assistência técnica/suporte em 
território nacional (Brasil), para o modelo ofertado pela Empresa Licitante. 

6.2.4. Declaração informando se a Empresa Licitante é a fabricante, revendedora ou 
distribuidora autorizada do fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor 
autorizado pelo fabricante dos produtos/serviços. Caso a Empresa Licitante não possua uma das 
qualificações exigidas anteriormente, deverá ser apresentada declaração da própria Empresa 
Licitante de que a aquisição dos produtos/serviços, objeto deste termo de referência, será 
realizada através de um canal do fabricante, para produtos especificados pelo fabricante para 
uso no Brasil. 

6.3. A simples apresentação de proposta com a "repetição" das especificações técnicas exigidas 
neste termo de referência não garante o atendimento integral do objeto. 

6.4. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação técnica ou documental. 

6.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da empresa licitante, 
incluindo os manuais ou documentos anexados. 

 

7. AMOSTRA 

7.1. A Empresa Licitante deverá fornecer acesso aos produtos/serviços licitados para fins de 
conferência de atendimento aos itens do edital, e consistirá dos seguintes itens: 

7.1.1. Conta de usuário administrador/proprietário com possibilidade de inclusão de mais 9 
usuários;  
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7.1.2. Apoio e suporte técnico para configuração e saneamento de dúvidas, remotamente; 

7.1.3. Prazo de acesso a amostra pelo período mínimo de 10 (dez) dias úteis contados a partir 
da informação de entrega da amostra, em meio escrito, pela Empresa Licitante; 

7.1.4. A amostra será exigida da Empresa Licitante na ordem de classificação da fase de lances. 
A Licitante será convocada a apresentar a amostra do produto/serviço, conforme definição 
constante do item 6.1 e seus subitens, objeto da licitação, de marca e modelo idêntico ao cotado, 
para avaliação técnica de compatibilidade com as especificações e padrão de qualidade 
constantes do Termo de Referência. 

7.2. A amostra deverá ser entregue, integralmente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis 
após a notificação da JFPR. O processo licitatório ficará suspenso até o laudo final do NTI da 
JFPR sobre a amostra apresentada. 

7.3. O prazo estabelecido no item 7.2 para apresentação da amostra refere-se ao prazo de 
liberação de acessos aos produtos/serviços e a informação de entrega da amostra, em meio 
escrito, o que ocorrer por último. 

7.4. A informação de entrega da amostra deverá estar devidamente identificada com o número 
do certame, o número do item, o CNPJ, telefone para contato e a Razão Social da Empresa 
Licitante. 

7.5. A entrega de manuais, “folders”, páginas impressas da Internet, declarações de fabricantes 
ou quaisquer outros documentos técnicos não substituem a amostra, que deverá ser entregue 
pela empresa, independentemente dos documentos apresentados. 

7.6. A não entrega da amostra no prazo supracitado no item 7.2 ou a recusa técnica da amostra 
pela JFPR desclassificará a Empresa Licitante do processo licitatório. 

7.7. A amostra deverá ser totalmente funcional com o sistema operacional Microsoft Windows 10 
Pro 64 bits, instalado em idioma Português do Brasil. 

7.8. A amostra deverá estar apta para a realização de todos os testes referentes às exigências 
técnicas e de qualidade constantes do Termo de Referência. 

7.9. Os softwares para execução dos testes serão obtidos pela área técnica diretamente no site 
dos fabricantes, em sua última versão disponível em produção, não sendo aceitas versões ainda 
em homologação ou com customizações específicas para este certame, tanto para acesso por 
aplicativo para instalação local, quanto por navegador. 

7.10. Estando a amostra em conformidade com as especificações, o resultado da análise da 
amostra, bem como a data para a continuidade da sessão do pregão eletrônico, momento 
oportuno para a eventual interposição de recurso, serão comunicados às Empresas Licitantes. 

7.11. A Empresa Licitante que não se dispuser a colaborar com as diligências preliminares, 
apresentar a amostra fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as 
especificações será desclassificada e a Empresa Licitante subsequente será convocada. 

 

8. SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

8.1. A CONTRATADA não poderá divulgar, mesmo em caráter estatístico, quaisquer 
informações originadas na JUSTIÇA FEDERAL sem prévia autorização formal. 

8.2. A CONTRATADA será responsabilizada quanto à falta de manutenção de sigilo sobre 
quaisquer dados, informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer 
mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos ou posteriormente 
ao término da prestação contratual, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou 
utilizar, independentemente da classificação de sigilo conferida pela JUSTIÇA FEDERAL a tais 
documentos ou informações, sob pena de aplicação de sanção na forma prevista no item 
CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES ou então, sob pena da Lei. 

8.3. Quando nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL os técnicos da CONTRATADA ficarão 
sujeitos a todas as normas internas de segurança da JUSTIÇA FEDERAL, inclusive àquelas 
referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências. 
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9. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL 

9.1. Designar responsáveis para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
contratual. 

9.2. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de 
serviços. 

9.3. Informar à CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos 
serviços prestados. 

9.4. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto adquirido. 

9.5. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos bens e serviços fornecidos/prestados pela 
CONTRATADA; 

9.6. Controlar o acesso às dependências da JUSTIÇA FEDERAL, aos técnicos da 
CONTRATADA, responsáveis pela execução dos serviços. 

9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos 
da CONTRATADA, pertinentes à CONTRATAÇÃO. 

 

10. DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

10.1. Utilizar, exclusivamente, pessoal habilitado à prestação dos serviços objeto deste Termo 
de Referência. 

10.2. Quando no ambiente da JUSTIÇA FEDERAL, manter os seus funcionários sujeitos às 
normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL, porém sem qualquer vínculo empregatício com o 
Órgão. 

10.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da JUSTIÇA 
FEDERAL. 

10.4. Manter os seus funcionários e prepostos identificados por crachá, quando em trabalho, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL. 

10.5. Responder pelos danos causados diretamente à administração da JUSTIÇA FEDERAL ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento e a execução dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
JUSTIÇA FEDERAL. 

10.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos ou a outros 
bens de propriedade da JUSTIÇA FEDERAL, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
funcionários, pelo fornecimento ou a prestação dos serviços. 

10.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por 
seus funcionários no recinto da JUSTIÇA FEDERAL. 

10.8. Comunicar a JUSTIÇA FEDERAL qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários. 

10.9. Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante toda a 
execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação na licitação. 

10.10. Cumprir com os prazos de entrega estipulados neste Termo de Referência. 

10.11. Assumir as despesas decorrentes do transporte a ser executado em função do objeto do 
Contrato. 

10.12. Autorizar e assegurar à JUSTIÇA FEDERAL o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 
produtos que não estejam de acordo com as especificações constantes da Proposta da 
CONTRATADA. 
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11. ITEM 01 – Serviços de webconferência, “webinar” e streaming de áudio/vídeo 

11.1. Prestação de serviços de acesso a sistema webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo disposto em nuvem. 

11.1.1. O objeto não contempla fornecimento de equipamentos pela contratada. 

11.2. A solução deve ser baseada em sistema distribuído, com pelo menos 3 (três) datacenters 
em diferentes países, no mínimo em 2 (dois) continentes distintos. Serão considerados 
continentes América, Ásia, África, Europa e Oceania. 

11.3. Considera-se o número de 01 (uma) conta de acesso a unidade mínima para definição e 
aplicação dos qualitativos e requisitos técnicos para serviço pretendido no item 2.1 - ITEM 01. 

11.4. Os serviços deverão ser prestados em quantidade inicial mínima de 10 (dez) contas de 
acesso, podendo ser acrescida na razão de 01 (uma) conta de acesso até o limite máximo da 
contratação.  

11.5. Deve permitir conexão de no mínimo 300 (trezentos) participantes simultaneamente em 
reuniões de webconferência, sem limitações de tempo de conexão. 

11.6. Deve possibilitar conexões H.323/SIP. O número de conexões H.323/SIP mínimas, 
disponibilizadas simultaneamente para as contas contratadas, deve satisfazer a tabela abaixo: 

Número de contas conexões H.323 simultâneas 

Menor que 15 0 

15 a 49 5 

50 a 199 40 

200 a 499 50 

500 ou mais 75 
 

11.7. Deve possibilitar a participação/conexão de convidados através do uso de aplicativo ou 
programa próprio, conexão através de browser (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet 
Explorer),), conexão em endpoints com protocolo H.323 ou endereçamento SIP, conexão com 
Skype for Business e também conexão por telefone (somente áudio). 

11.8. Deve permitir comunicação em áudio e vídeo entre os participantes.  

11.9. Deve permitir a qualquer participante o controle de ativação/desativação de sua câmera de 
vídeo e seu microfone. 

11.10. Deve permitir agendamento, criação e total administração de reuniões (webconferências), 
prévia e durante, através de computadores, notebooks, tablets e smartphones. 

11.11. A interface do aplicativo, disposta ao usuário comum, aquela por onde se opera a 
webconferência, o webinar e o streaming, deve ser disposta, ao menos, no idioma Portugues/BR 
e Inglês/US. 

11.12. Deve ser totalmente compatível com os sistemas operacionais: Windows, macOS, 
Android e iOS em suas versões lançadas e disponibilizadas a partir da data de 01/01/2018. 

11.13. Deve permitir ao administrador da reunião, possuir controles de reunião, como habilitar e 
desativar gravação, apresentação de conteúdo remotamente, chats, notificações, dentre outros. 

11.14. Deve possuir painel de gerência centralizada em ambiente web, disponível via browser. O 
gerenciamento deve permitir gerência e controle de usuários, por exemplo, adicionar, excluir e 
atribuir funções e recursos adicionais.  

11.15. Deve permitir ao administrador da reunião o bloqueio/desbloqueio da sala de reuniões, 
não possibilitando novos acessos de participantes enquanto bloqueada. 

11.16. Deve permitir criação/agendamento de reuniões com acesso restrito, disponibilizado após 
utilização de senhas de acesso, permitindo a participação na reunião apenas a pessoas 
autorizadas. 
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11.17. Deve permitir ao administrador da reunião, criar salas de reunião separadas, paralelas ao 
desenvolvimento da reunião principal, atribuir participantes a essa sala. Estes devem ter a 
possibilidade de discussão em separado e ter o retorno a reunião principal por tempo 
programado ou então por requisição direta do administrador da reunião. 

11.18. Deve permitir configurar o modo de ingresso do dispositivo de áudio e vídeo dos 
participantes na reunião (ligado ou desligado). 

11.19. Deve permitir gerar reuniões com identificação de salas aleatoriamente ou fixas, 
predefinidas. 

11.20. Deve permitir configurar sala de espera, para que os participantes não ingressem 
diretamente na reunião e, possam ser liberados pelo administrador da reunião a entrar, um por 
um. 

11.21. Deve permitir que durante a realização da reunião, o administrador possa colocar 
qualquer participante na sala de espera e possa permitir o seu reingresso, conforme sua 
decisão. 

11.22. A sala de espera deve isolar o participante não possibilitando identificar participantes, 
áudios, vídeos, arquivos, chats, enquanto estiverem na situação de espera, dentro da sala de 
espera. 

11.23. Deve possibilitar ao administrador da reunião, repassar a outros usuários a função de 
administrador da reunião. 

11.24. Deve possibilitar ao administrador da reunião convidar, antes e durante a reunião, 
participantes através de envio de e-mail, contatos da conta, mensagens para que ingressem na 
webconferência através do acesso ao link de endereçamento da reunião. 

11.25. Deve permitir ao administrador da reunião poder desativar os microfones de todos os 
participantes (individualmente ou em lote), além do seu próprio.  

11.26. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “galeria”, possibilitando a 
visualização de pelo menos 16 (dezesseis) “rostos” simultaneamente, lado a lado, na mesma 
proporção, gerando identificação visual (highlight) àquele que está falando no instante. 

11.27. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “orador ativo”, focalizando 
em proporção maior o orador e miniaturizando (abaixo ou acima) os demais participantes. 

11.28. Deve permitir que o participante da reunião fixe a visualização do participante que 
desejar, independentemente de quem seja o orador momentâneo. Modo de visualização “pinado” 
ou fixado. 

11.29. Deve permitir gravação de reuniões em formato “mp4” ao administrador da reunião, na 
nuvem e localmente, dispensada a simultaneidade.  

11.30. Deve permitir capacidade de armazenamento de no mínimo 1 Gb (um gigabytes) de 
dados em gravações de reuniões e bate-papos, por conta, na nuvem. 

11.30.1 Os arquivos não poderão receber qualquer tipo de restrição quanto ao tempo de 
armazenamento durante a vigência contratual. 

11.31. Deve permitir bate-papo por escrito (chat) entre os participantes durante a reunião, 
individualmente ou coletivamente. 

11.32. Deve possibilitar armazenamento local dos chats para cada participante da reunião. 

11.33. Deve permitir ao administrador fazer transferência ou disponibilização de arquivos para 
os participantes. 

11.34. Deve permitir a todos os participantes da reunião compartilhar conteúdo (arquivos, telas, 
whiteboards, áudios, programas, apresentações...), dispostos em seu dispositivo local, durante a 
reunião, inclusive utilizando-se de smartphone ou tablets.  

11.35. Deve permitir a todos participantes durante a reunião fazer anotações durante o 
compartilhamento citado no item 11.34, exceto àqueles conectados por H.323 ou SIP. 
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11.36. Deve permitir criação de pelo menos 20 (vinte) salas reservadas/grupos de trabalho 
durante a videoconferência, permitindo que os participantes incluídos em cada grupo interajam 
entre si, apenas. 

11.37. Deve permitir ao administrador da reunião controlar remotamente (assistência remota) o 
computador dos participantes via teclado e mouse. 

11.38. A aplicação/interface de administração dos serviços deve possuir criptografia Secure 
Socket Layer (SSL), quando acessível por protocolo HTTP (browser). 

11.39. A aplicação deve implementar, ao menos, criptografia AES 256-bits ponto a ponto nas 
reuniões de webconferência. Exigir-se-á a criptografia entre o cliente (aplicativo do fabricante) 
instalado no usuário e a nuvem do fabricante. 

11.40. Deve permitir extração de informações operacionais e gerenciais, através de 
funcionalidade própria da aplicação de administração, obtenção de relatórios de uso com 
informações tais como: o número de reuniões ocorridas ou em curso, datas, participantes, 
número de minutos de reunião, dentre outras. 

11.41. Deve disponibilizar acesso através de chamadas/desenvolvimento REST/API a 
funções/funcionalidades dispostas na interface do sistema contratado, possibilitando integração 
com sistema da JUSTIÇA FEDERAL. 

11.41.1 Se o recurso solicitado no item 11.41 necessitar de licenciamento, esse deve ser 
fornecido em conjunto com a solução. 

11.42. Deve possuir documentação, descrição, relações, manuais e exemplo de implementação 
das funções citadas no item 11.41. 

11.43. Deve possibilitar o live streaming, ou seja, a transmissão multimídia para plataformas de 
divulgação de mídias, ao menos ao Facebook e Youtube. 

11.43.1 Esse recurso precisa ser nativo à solução, não sendo admitidas integrações com 
dispositivos externos, tais como câmeras ou webcams. 

11.44. Deve possibilitar a realização de webinar para ao menos 500 (quinhentos) participantes 
concomitantemente, sendo pelo menos 10 (dez) palestrantes e os demais, espectadores. 

11.45. O webinar deve possibilitar interação entre palestrante e espectadores através de 
perguntas e respostas e chats e formulários de avaliação. 

 

12. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos 
serviços descritos do item 01 deste edital para consultoria / configuração / 
desenvolvimento / integração / migração ou implementação de recursos adicionais aos 
mesmos 

12.1. Prestação de serviços de suporte técnico de forma presencial (on-site) nos 
produtos/serviços especificados neste edital, nas dependências dos partícipes desta licitação. 

12.2. Os serviços técnicos deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) hora, 
acrescidas na mesma proporção até o limite máximo da contratação. Dentro destas devem ser 
contemplados as horas de definição do escopo e planejamento, as horas de realização das 
atividades definidas e as horas de documentação das atividades. As atividades realizadas ser 
documentadas em relatório técnico. 

12.3. Considerar-se-á suporte técnico toda ação de atendimento executada com o propósito de 
manter os serviços disponíveis e/ou implantar melhorias operacionais, compreendendo 
atividades de análise, preparação, planejamento, acompanhamento de projetos, instalação, 
configuração, atualização, resolução de problemas, manutenção, ajustes, repasse de 
conhecimentos e esclarecimentos relacionados aos produtos/serviços, objeto deste, de acordo 
com solicitações da CONTRATANTE. 

12.4. O suporte técnico poderá envolver, além dos softwares e serviços prestados, todo e 
qualquer equipamento e acessório relacionados aos serviços contratados, tais como: 
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microcomputadores, notebooks, smartphones, tablets, endpoints de videoconferência, webcams, 
microfones, entre outros. 

12.5. A CONTRATADA deverá utilizar as melhores práticas da fabricante da solução ofertada, 
seguindo as diretivas impostas pela CONTRATANTE. 

12.6. Os serviços técnicos deverão ser prestados por equipe técnica especializada e certificada, 
da CONTRATADA ou do FABRICANTE do software/serviços contratados, sob total 
responsabilidade da CONTRATADA. 

12.6.1. As comprovações relativas aos vínculos dos profissionais elencados serão realizadas por 
meio da carteira de trabalho do profissional, do contrato social em vigor (em sendo sócio da 
empresa), ou da apresentação de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e 
regido pela legislação civil comum, além dos respectivos certificados, quando da assinatura do 
contrato e/ou quando da prestação efetiva dos serviços, o que convier à CONTRATANTE. 

12.7. O objetivo do suporte técnico especializado tem como premissa atender as demandas 
técnicas da CONTRATANTE, compreendendo o rol exemplificativo descrito abaixo, entre outros: 

12.7.1. Esclarecer dúvidas com relação à utilização e configuração da solução contratada. 

12.7.2. Examinar, planejar e executar mudanças na solução contratada. 

12.7.3. Reinstalar ou reconfigurar a solução, em caso de mudança do ambiente da 
CONTRATANTE. 

12.7.4. Realizar auditoria e análise de logs da solução ofertada. 

12.7.5. Encaminhar, a pedido da CONTRATANTE, incidentes e problemas ao fabricante da 
solução. 

12.7.6. Realizar formatação, migração de dados de solução legada ou solução de autenticação 
de usuários para o sistema contratado. 

12.7.7. Realizar importação ou exportação de dados de/para formatos de transporte de dados, 
formatos padrão de mercado, a sistema de terceiros. 

12.7.8. Desenvolver rotinas ou conectores que viabilizem acesso a rotinas ou sistemas da 
CONTRATANTE ao serviço contratado, através do uso de REST/API. 

12.7.9. Realizar a migração, importação ou exportação de base ou dados de usuários ao/do 
sistema contratado. 

12.8. O suporte especializado deverá ser prestado, pelo período de vigência contratual ou até a 
finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do pedido/chamado ocorra na vigência 
contratual. 

12.9. O suporte especializado NÃO se confunde com o “atendimento técnico” relativo à garantia 
dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar como hora de 
suporte especializado aqueles serviços que são inerentes ao escopo da garantia do 
serviço/produto. 

12.10. O suporte especializado deverá ser prestado na modalidade “on-site”, nas dependências 
da CONTRATANTE, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, sem prejuízo do 
telessuporte. 

12.11. O suporte especializado poderá ser prestado na modalidade de “telessuporte”, via acesso 
remoto (VPN ou ferramenta similar), desde que tecnicamente viável e mediante autorização 
expressa da CONTRATANTE. 

12.12. O suporte especializado será solicitado mediante a abertura de ordens de serviços, 
observando o seguinte: 

12.12.1. As ordens de serviço (abertura de chamados) serão efetuadas por técnicos da 
CONTRATANTE, por e-mail, com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis. A 
CONTRATADA deverá, nos procedimentos de alinhamento para início da execução contratual, 
informar o e-mail a qual deve ser direcionado toda a comunicação pertinente às ordens de 
serviço / chamados técnicos. 
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12.12.2. O serviço de suporte será realizado com base em objetivos específicos determinados, 
contados em um número de horas técnicas de suporte previamente combinadas entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, dentro do limite de horas técnicas disponíveis da 
contratação. 

12.12.3. Constarão das ordens de serviço, entre outros: atividade a ser executada, data e hora 
para início do atendimento, prazo de entrega e quantidade estimada de horas técnicas 
previamente acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, que será considerada para 
fins de pagamento, independentemente do número de profissionais alocados ou do tempo 
efetivamente gasto. 

12.12.4. O prazo de entrega das ordens de serviço poderá ser prorrogado, a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, caso a CONTRATADA apresente, tempestivamente, razões de justificativa que 
comprovem a ocorrência de fatos que fogem ao controle da CONTRATADA e impedem sua 
execução no prazo estabelecido. 

12.12.5. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo da CONTRATANTE, 
mediante prévia justificativa. As horas trabalhadas poderão ser computadas para fins de 
faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA 
na solução do chamado nos tempos estabelecidos. 

12.12.6. A CONTRATADA deverá registrar, em sistema informatizado, para fins de controle e 
acompanhamento, todas as ordens de serviços executadas, sem prejuízo do controle a ser 
realizado pelo Gestor ou Fiscal do contrato. 

12.12.7. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema de gestão de chamados e ordens de 
serviço para registrar o andamento e conclusão da demanda, de acordo com rito definido pela 
CONTRATANTE. 

12.12.8. A CONTRATADA deverá apresentar relatório com as ordens de serviço concluídas 
para aceite e atesto pela CONTRATANTE. 

12.12.9. Para que a ordem de serviço seja considerada concluída e possa ser entregue pela 
CONTRATADA para avaliação da CONTRATANTE, os serviços/produtos executados devem ser 
adequadamente documentados no formato e em meio indicado pela CONTRATANTE, o que 
pode compreender a atualização de documentação entregue (quando da instalação da solução) 
e outras bases de conhecimento. A documentação entregue deve ser detalhada o suficiente para 
esclarecer os procedimentos executados e permitir que técnicos da(s) CONTRATANTE(s) 
possam repetir tais procedimentos no futuro. 

12.12.10. A CONTRATANTE terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o aceite das ordens 
de serviço entregues pela CONTRATADA. 

12.12.11. Para o aceite das Ordens de Serviço, será feita a comparação entre os 
serviços/produtos entregues e os serviços/produtos descritos na Ordem de Serviço, 
considerando também os atributos de qualidade que forem exigidos. Se os serviços/produtos 
não atenderem às características especificadas na ordem de serviço, a mesma será recusada. 

12.12.12. O suporte especializado será remunerado de acordo com o número de horas técnicas 
constantes das ordens de serviços entregues e aceitas pela CONTRATANTE, 
independentemente do número de profissionais alocados ou do tempo efetivamente gasto; 

12.12.13. Após a anuência da CONTRATADA pela ordem de serviço, quaisquer mudanças que 
se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância das partes e assinatura 
de relatório de impacto, contendo justificativas. 

12.12.14. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após a entrega e aceite de 
todos os serviços/produtos nelas previstos. 

 

13. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços 
descritos do item 01 deste edital para capacitação da equipe quanto a operação, 
implantação, configuração, desenvolvimento (rest/api), integração, 
importação/migração/exportação de dados ou implementação de recursos adicionais aos 
mesmos 
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13.1. Prestação de serviços de treinamento para os produtos/serviços especificados no Item 01 
deste termo. 

13.2. Os serviços de treinamento deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) hora 
a 01 (uma) pessoa, podendo ser acrescidos de 01 (uma) em 01 (uma) hora e também de 01 
(uma) em 01 (uma) pessoa até o limite máximo da contratação.  

Exemplificando: contratação de treinamento para 5 pessoas para um período de 40 horas 
(5 dias x 8 horas/dia). Esta contratação exigirá da CONTRATANTE a execução de 200 
horas deste item 03 - serviço de treinamento. 

13.3. A prestação dos serviços de treinamento ocorrerá preferencialmente nas dependências da 
CONTRATANTE. 

13.3.1. Caso o treinamento exija ambiente exclusivo e próprio, o mesmo deverá ser designado e 
sob responsabilidade da CONTRATADA. Excetuam-se despesas de deslocamento e diárias dos 
servidores da CONTRATANTE. 

13.4. Para a prestação dos serviços de treinamento, a CONTRATANTE estará sujeita à 
execução mínima de 40 (quarenta) horas deste item 03 - serviço de treinamento, ressalvado 
acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE para execução a menor. Exemplificando: 
acionamento mínimo do Item 03 – serviços de treinamento deve ser de 40 (quarenta) horas, 
correspondendo a 5 alunos X 8h de treinamento ou qualquer combinação que gere resultado 
maior ou igual a 40 horas.  

13.5. Os serviços de treinamento serão solicitados mediante a abertura de ordem de 
serviço/chamado da CONTRATANTE à CONTRATADA, observando o seguinte: 

13.5.1. A ordem de serviço/chamado será encaminhada por e-mail com antecedência de mínima 
de 10 (dez) dias úteis. A CONTRATADA deverá, nos procedimentos de alinhamento para início 
da execução contratual, informar o e-mail a qual deve ser direcionado toda a comunicação 
pertinente às ordens de serviço / chamados técnicos. 

13.5.2. Constará da ordem de serviço de treinamento, entre outros: a finalidade, proposta 
ementa, perspectiva de cronograma e perspectiva para de execução do treinamento. 

13.6. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de treinamento com base em objetivos 
específicos e determinados, cobrindo a necessidade e perspectiva elencadas na ordem de 
serviço para treinamento, constando finalidade, assuntos, ementa e cronograma detalhados, 
estimativa de execução, dados/documentação pessoal e profissional do(s) instrutor(es).  

13.7. A proposta de treinamento, decorrente da ordem de serviço para treinamento deve ser 
apresentada por e-mail pela CONTRATADA à CONTRATANTE após devido alinhamento e 
acordo entre ambos, para validação e seguimento. 

13.8. Os custos de material didático, estadia, alimentação e deslocamento do(s) instrutor(es) são 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

13.9. O serviço de treinamento poderá ser cancelado, prévia ou durante a execução, a critério 
exclusivo da CONTRATANTE, mediante prévia justificativa. As horas usufruídas poderão ser 
computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não envolva 
incapacidade da CONTRATADA na execução do treinamento. 

13.10. A CONTRATADA deve expedir certificado de conclusão do treinamento a cada um dos 
participantes/alunos participantes, constando obrigatoriamente os seguintes dados: 

a. Nome do treinamento; 

b. Carga horária total do treinamento; 

c. Conteúdo programático; 

d. Data inicial e data final do treinamento; 

e. Nome completo do instrutor com RG/CPF/Passaporte; 

f. Nome completo do aluno e matrícula funcional; 

g. Língua na qual o curso foi ministrado; 
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h. Porcentagem de presença do aluno; 

i. Identificação da CONTRATANTE (nome, CNPJ); 

j. Nome da empresa fabricante do software ou serviço objeto do treinamento; 

k. Cidade e estado de realização do treinamento; 

13.11. O certificado de conclusão deverá ser emitido em Português/brasileiro; 

13.12. Para o aceite dos serviços de treinamento será feita a comparação entre os serviços 
prestados e os serviços descritos na proposta de treinamento, considerando também os atributos 
de qualidade. Se os serviços não atenderem às características especificadas da proposta de 
treinamento, o mesmo será recusado. 

13.13. O atesto para pagamento dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento da nota 
fiscal do serviço prestado, a qual deverá ser emitida somente após finalização do treinamento, 
entrega do certificado de conclusão aos alunos e aceite dos serviços de treinamento pela 
CONTRATANTE. 

13.14. Quaisquer mudanças que se fizerem necessárias na proposta de treinamento, nas 
atividades, no cronograma de execução, totalização de horas, troca de instrutores somente 
poderão ocorrer mediante concordância mútua entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 

13.15. Os serviços de treinamento deverão ser prestados por instrutor devidamente qualificado 
pelo fabricante dos produtos e serviços a que se destina o treinamento.  

13.16. O objetivo do serviço de treinamento tem como premissa atender as demandas técnicas 
da CONTRATANTE, desde capacitar técnicos responsáveis pela administração, implantação, 
configuração, importação e exportação de dados, ajustes técnicos, desenvolvimento de 
integração entre sistemas da CONTRATANTE e a plataforma dos serviços contratados até a 
capacitação dos usuários dos respectivos serviços. 

13.17. Os serviços de treinamento deverão ser prestados pelo período de vigência contratual ou 
até a finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do pedido/chamado ocorra na 
vigência contratual. 

13.18. Os serviços de treinamento NÃO se confundem com o “atendimento técnico” relativo à 
garantia dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar como hora 
de serviço de treinamento aqueles serviços que são inerentes ao escopo da garantia do 
serviço/produto. 

 

14. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

14.1. Todas as licenças, referentes aos softwares e/ou drivers solicitados, devem estar 
registrados para utilização da JUSTIÇA FEDERAL, legalizado, não sendo admitidas versões 
“shareware” ou “trial”. 

14.2. A CONTRATADA é responsável por todos os procedimentos de configuração dos serviços, 
configurações de nuvem a fim de deixar o produto pronto, funcional para a utilização da 
JUSTIÇA FEDERAL.  

14.3. As versões de software do produto ofertado pela Empresa Licitante deverão estar sendo 
comercializadas normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil. 

14.4. O fabricante do produto deverá possuir suporte técnico/representante/fornecedor para 
atendimento em território nacional (Brasil), em idioma Português/BR, para a versão/modelo 
ofertado pela Empresa Licitante. 

14.5. A Empresa Licitante deverá ter adquirido os produtos através de um canal do fabricante, 
para produtos especificados pelo fabricante para uso no Brasil. 

14.6. As dúvidas quanto ao termo de referência deverão ser encaminhadas ao responsável pelo 
termo de referência (JFPR) através de e-mail (dirninf@jfpr.jus.br). Não serão respondidas 
dúvidas através de telefone ou fax. 
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15. CONDIÇÕES DE ENTREGA (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

15.1. Deverão ser entregues: 

15.1.1. Todos os softwares ou drivers para uso do serviço contratado devem estar disponíveis 
para download no site do fabricante ou fornecedor.  

15.1.2. Todas as licenças de utilização para os softwares e drivers fornecidos. Este item será 
considerado atendido se houver a disponibilização do link do site do fabricante dos softwares e 
drivers comprovando as condições de licenciamento para a JUSTIÇA FEDERAL. 

15.1.3. Manuais técnicos do usuário e de referência, originais, em português do Brasil ou inglês, 
contendo as informações sobre os produtos/serviços e suas funcionalidades com as instruções 
para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do produto, 
confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital. Este item será 
considerado atendido se houver a disponibilização para download dos manuais citados em site 
do fabricante ou fornecedor.  

15.2. Assinatura do contrato com vigência inicial de 12 meses renováveis de 12 em 12 meses 
até o limite de 48 meses, observado regramentos da Lei de Licitações. 

15.3. Prazo de entrega dos produtos/serviços: no máximo 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data de assinatura do contrato. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a CONTRATADA a 
penalidade de multa. 

15.4. Os produtos deverão ser disponibilizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul nas cidades sedes dos respectivos órgãos partícipes. As localidades podem ser 
verificadas na Internet (http://www.jfpr.jus.br/enderecos/jfrs/index.php). 

 

16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

16.1. Os produtos/serviços serão aceitos, mediante elaboração de relatório, da seguinte forma: 

16.1.1. Provisoriamente, quando da disponibilização de acesso aos produtos/serviços. 

16.1.2. Definitivamente, após a verificação de todos os itens do termo de referência e verificação 
da equivalência com a amostra apresentada quanto ao item 01, e após aprovação pela equipe 
técnica da CONTRATANTE quanto aos demais itens, em até 15 (quinze) dias. 

16.2. O aceite pelo NTI da JFPR não exclui a responsabilidade civil da empresa vencedora por 
vícios qualitativos, quantitativos ou técnicos dos produtos/serviços ou por desacordo com as 
especificações estabelecidas neste termo de referência, verificadas posteriormente. 

16.3. O prazo de entrega dos produtos/serviços contratados ficará suspenso entre a data do 
recebimento provisório e a do recebimento definitivo.  

16.4. Uma vez constatada a existência de incorreções e defeitos após o recebimento definitivo, a 
CONTRATADA será comunicada para sanar as irregularidades, sem prejuízo da aplicação de 
sanções à Empresa. 

 

17. PAGAMENTO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

17.1. A CONTRATANTE registrará todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos 
produtos e a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

17.2. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante o fornecimento dos 
produtos e a execução dos serviços ora tratados, devidamente apresentado, reconhecido e 
aceito pela CONTRATANTE. 

17.3. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados no item 2.1 – ITEM 01 dar-se-ão com 
periodicidade mensal após prestação do serviço, aferição e atesto. Iniciar-se-á com o 
recebimento definitivo. 
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17.4. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados nos itens 2.2 – ITEM 02 e 2.3 – ITEM 03 
serão devidos conforme demandados, aferidos e atestados pela CONTRATANTE. 

 

18. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

18.1. Toda a comunicação entre a JUSTIÇA FEDERAL e a CONTRATADA deverá ser sempre 
formal como regra, exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal de comunicação. 

18.2. Documentos: Ofícios, E-mails e outros correlatos que possam ficar registrados. 

18.3. Emissor: Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato e 
Fiscal Administrativo do Contrato. 

18.4. Destinatário: Preposto da CONTRATADA e Representante legal da CONTRATADA. 

18.5. Meio: Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, mediante recibo, pelo Correio, 
ou meio eletrônico. 

18.6. Periodicidade: Sempre que se fizer necessário à comunicação com a CONTRATADA. 

 

19. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO (SUPORTE E GARANTIA) - (ITEM 01) 

19.1. O suporte e garantia de uso deverá ser prestada aos serviços contratados durante a 
vigência contratual. 

19.2. Os serviços descritos nos itens a seguir deverão ser prestados sem qualquer custo 
adicional, considerando todos os requisitos do serviço contratado, solicitados neste termo de 
referência, dentro dos prazos definidos; 

19.3. A abertura dos chamados técnicos será efetuada exclusivamente por e-mail. A 
CONTRATADA deverá indicar, no ato de assinatura do contrato, endereço de e-mail válido para 
atender à JUSTIÇA FEDERAL no que se refere aos chamados técnicos em garantia. O endereço 
informado deverá, obrigatoriamente, receber os e-mails da JUSTIÇA FEDERAL 24 horas por dia, 
7 dias da semana, com a obrigatoriedade da resposta inicial em até 12 horas úteis, contadas de 
8h às 18h dos dias úteis do calendário nacional, com o número de protocolo da Ordem de 
Serviço. A manutenção da disponibilidade do endereço indicado é de exclusiva responsabilidade 
da contratada. 

19.4. Entende-se por chamado técnico a solicitação de atendimento técnico corretivo quando da 
ocorrência de: 

19.4.1. defeito no serviço contratado e/ou;  

19.4.2. desempenho comprovadamente reduzido. 

19.5. Somente os técnicos da CONTRATADA ou pessoas a quem ela autorizar por escrito, 
poderão executar os serviços de manutenção. 

19.6. Após cada atendimento técnico, deverá emitir, no ato, relatório técnico do atendimento 
onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número do chamado, dados gerais 
do chamado, situação do chamado (pendente no caso de retirada do produto ou concluído), 
identificação do técnico responsável pelo atendimento, data do atendimento, horário de início e 
término do atendimento, descrição do produto, número de série/patrimônio do produto atendido, 
localização do produto, descrição do problema relatado pela JUSTIÇA FEDERAL, descrição do 
problema realmente. O relatório deverá ser enviado para o e-mail indicado pelo STI. 

19.7. O chamado só será considerado encerrado quando a solução for claramente descrita no 
relatório com concordância do funcionário do STI da JUSTIÇA FEDERAL 

19.8. Quaisquer alegações contra instalações (ambiente inadequado, rede elétrica, rede lógica) 
ou usuários (mau uso, etc.) da JUSTIÇA FEDERAL, devem ser comprovadas tecnicamente 
através de laudos detalhados e conclusivos. Não serão admitidas omissões baseadas em 
suposições técnicas sem fundamentação, “experiência” dos técnicos ou alegações baseadas em 
exemplos de terceiros. Enquanto não for efetuado o laudo, e esse não demonstrar claramente os 
problemas alegados, deve-se prosseguir com o atendimento dos chamados. 
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19.9. O término do reparo com a solução do problema não poderá ultrapassar o prazo de 3 
(três) dias úteis. Considera-se dia útil o período compreendido entre 11 (onze) e 18 (dezoito) 
horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados da JUSTIÇA FEDERAL. 

19.10. A CONTRATADA ou o fabricante deverá fornecer, ou disponibilizar em website, durante o 
período de garantia, atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e patches) dos 
softwares e drivers solicitados, sem quaisquer ônus para a JUSTIÇA FEDERAL. 

19.11. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico referente 
a funcionalidades, configuração, características técnicas ou softwares referentes ao serviço 
fornecido. Este suporte poderá ser ofertado por e-mail, telefone ou visita técnica, sempre 
considerando para a decisão sobre o meio de atendimento a solução da dúvida ou problema 
relatado ao suporte. O acionamento do suporte será mediante chamado técnico. 

19.12. À JUSTIÇA FEDERAL é reservado o direito de efetuar conexões do(s) equipamento(s) a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso 
constitua motivo para descumprimento das cláusulas de garantia, desde que tal fato não 
implique danos materiais ou técnicos ao(s) equipamento(s) e acessórios, hipótese que deverá 
ser devidamente comprovada; 

19.13. A equipe técnica da JUSTIÇA FEDERAL detém competência e terá total autonomia para 
executar ações de administração, gerenciamento e configuração do(s) equipamento(s) e 
acessórios, podendo promover alterações e reconfigurações sempre que a JUSTIÇA FEDERAL 
julgar necessário, sem que isso constitua motivo para descumprimento das cláusulas de 
garantia; 

19.14. A JUSTIÇA FEDERAL, através da sua equipe técnica, estará previamente autorizada a 
realizar manutenção de urgência, antes da solicitação de chamado técnico; 

 

20. CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

20.1. O descumprimento das disposições contratuais poderá sujeitar CONTRATADA às 
seguintes sanções: 

20.1.1. Advertência; 

20.1.2. Multa; 

20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da JUSTIÇA FEDERAL; 

20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal; 

20.1.5. Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

20.2. A mora no cumprimento de obrigações contratuais independe de notificação da 
CONTRATADA (dies interpellat pro homine), salvo previsão expressa. 

20.2.1. O cumprimento parcial da parcela em atraso reduzirá proporcionalmente a base de 
cálculo da penalidade de multa. 

20.3. A sanção de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as penas de multa. 

20.4. Para a verificação e enquadramento da conduta nas tabelas de penalidades, será 
considerada em primeiro lugar a conduta específica e somente será aplicada a genérica na falta 
daquela. 

20.5. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista para o 
caso de rescisão contratual, quando a rescisão decorrer da própria mora. 

20.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

20.7. As sanções serão classificadas conforme a gravidade da conduta, em leves (L), medianas 
(M) ou graves (G). 
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20.8. As sanções decorrentes do descumprimento das disposições contratuais serão aplicadas 
conforme a graduação a seguir: 

20.8.1. Grau de Severidade Leve (L1) – Aplicação de Sanção: 

20.8.1.1. L1 – Advertência. 

20.8.2. Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) – Aplicação de Multas: 

20.8.2.1. M1 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da parcela do bem por dia de 
inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação. 

20.8.2.2. M2 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da parcela do bem contratado 
por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da 
obrigação. 

20.8.2.3. M3 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da parcela do bem 
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza 
da obrigação. 

20.8.3. Grau de Severidade Grave (G1) - Aplicação de Sanção: 

20.8.3.1. Multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor da parcela do bem contratado por 
dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação; 

20.8.3.2. Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por 
cento) sobre o valor global do contratado, sem prejuízo de eventual indenização pela 
CONTRATADA, derivada de perdas e danos causados a JUSTIÇA FEDERAL decorrente das 
infrações cometidas; 

20.8.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 

20.8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

20.9. O grau de severidade inicial da pena será determinado conforme a Tabela de condutas 
que ensejam a aplicação de Sanções (item 20.16), considerando a conduta e a primariedade ou 
a reincidência da contratada. 

20.10. A severidade inicial da sanção será elevada a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a 
obrigação não seja devidamente adimplida, implicando na cumulação com a(s) sanção(ões) 
anteriormente aplicada(s) (L1+M1+M2+M3+G1), excetuadas as penas de multas previstas na 
Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas (item 20.17); 

20.11. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista no 
“G1”, subitem 20.8.3.2, quando a rescisão decorrer da própria mora. 

20.12. As sanções previstas em “G1”, subitens 20.8.3.3 e 20.8.3.4, somente poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as sanções referidas no subitem 20.8.3.1 e 20.8.3.2 do “G1” e 
nos itens M1, M2 e M3. 

20.13. A sanção de advertência somente poderá ser cumulada com a(s) pena(s) de multa(s) 
moratória. 

20.14. A sanção de multa por inadimplência, aplicada na forma do item 20.10 será limitada ao 
percentual de 20% (vinte por cento) do valor da parcela do bem (item) contratado, excetuadas as 
penas de multas previstas na Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções 
específicas (item 20.17); 

20.15. As sanções de grau de severidade grave (G1), poderão ser aplicadas cumulativamente. 

20.16. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de Sanções: 

ID CONDUTAS 

OCORRÊNCIA E 
REINCIDÊNCIA 

Grau de Severidade 
Leve Moderado Grave 

L1 M1 M2 M3 G1 
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20.16.1 
O cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos e prazos; 
1ª 

vez 
2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.2 
O não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 
- 1ª 2ª 3ª 4ª 

20.16.3 
A paralisação do serviço ou do fornecimento, 

sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.4 
O atraso injustificado no início da execução do 

contrato de prestação de serviço ou de 
fornecimento; 

- 1ª - - - 

20.16.5 

O atraso injustificado no início do serviço ou 
fornecimento durante o desenvolvimento do 

contrato, quando não tenha previsão de conduta 
específica; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.6 

O desatendimento das determinações regulares 
da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores; 

- 1ª 2ª 3ª 4ª 

20.16.7 
Apresentar documento falso ou fazer declaração 

falsa; 
- - - - 1ª 

20.16.8 Agir de má-fé na relação contratual; - - - - 1ª 

20.16.9 
Abandonar a execução do contrato ou incorrer 

em inexecução contratual que não tenha 
previsão de conduta específica; 

- - - - 1ª 

20.16.10 
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 

ou qualquer outro expediente, o contrato; 
- - - - 1ª 

20.16.11 
Tenha sofrido condenação judicial definitiva por 

praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

- - - - 1ª 

20.16.12 

Demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados, em especial infrações à 
ordem econômica definidas na Lei Federal nº 

8.158/1991; 

- - - - 1ª 

20.16.13 
Tenha sofrido condenação definitiva por ato de 

improbidade administrativa, na forma da lei; 
- - - - 1ª 

20.16.14 

A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital e no contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.15 
A alteração social ou a modificação da finalidade 

ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.16 
Quando o preposto ou responsável técnico não 

se apresentar em reunião pré-agendada; 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.17 
Quando deixar de substituir prestador de serviço 

que se portar ou realizar condutas de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.18 

Quando for evidenciado que o prestador de 
serviço da contratada realizou atividade de 

quebra ou ameaça de segurança das 
informações da JUSTIÇA FEDERAL, inseriu 

código malicioso em sistema, inseriu 
intencionalmente praga digital na rede da 
JUSTIÇA FEDERAL, obteve acesso não 

- - - - 1ª 
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autorizado à informação ou sistema; 
 

20.17. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas: 

ID CONDUTAS PENALIDADE 

20.17.1 

Inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia de 

execução, quando prevista, ainda que 
seja para reforço/prorrogação de 

vigência; 

Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete 
centésimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, observado o máximo de 
2% (dois por cento), de modo que o atraso 
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração contratante a promover a 

rescisão do contrato 

20.17.2 

Deixar, o prestador de serviço da 
contratada, de utilizar crachá de 

identificação ou não estiver trajando 
roupas/equipamentos adequados à 

prestação do serviço, dentro das 
instalações da CONTRATANTE; 

Multa no valor fixo de R$ 100,00 (cem 
reais) por conduta. 

20.17.3 
Não atendimento do chamado 

técnico até um período limite de 720 
(setecentos e vinte) horas corridas. 

Multa no valor fixo de R$ 7.300,00 (sete 
mil e trezentos reais), e mantendo-se os 
motivos que ensejam a multa, o grau de 

severidade será elevado e a 
licitante/contratada estará sujeita às 

demais sanções descritas nos itens do G1, 
diversas da multa. 

 

20.18. Para as penalidades previstas nos itens 20.17.3 caberá aplicação de multas fixas por 
ocorrência (fato gerador), sendo a contagem dos prazos suspensa entre as 00:00h do dia de 
início até 23:59h dos dias em que não houver regular expediente na JUSTIÇA FEDERAL.  

 

21. GARANTIA CONTRATUAL 

21.1. A EMPRESA CONTRATADA, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura deste 
Contrato, deverá apresentar garantia, com validade desde o início da vigência do prazo 
contratual, até 3 (três) meses após o término da vigência, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor total da contratação (valor unitário do equipamento x quantidade solicitada), a qual será 
destinada a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel execução do 
Contrato, assim como o pagamento de eventuais multas. 

21.2. A garantia citada no item anterior somente será liberada ante a comprovação de que a 
empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação. Caso a empresa não 
comprove esse pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas. 

21.3. Caberá à EMPRESA CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 

21.3.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

21.3.2. Seguro-garantia; 

21.3.3. Fiança bancária. 

21.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato. 

21.5. O valor da garantia deverá ser atualizado em razão de revisão, repactuação e alterações 
contratuais. 
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Jean Carlo Zequim 

Núcleo de Tecnologia da Informação
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ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Ata de Registro de Preços n.º ..../20, de 
serviços de webconferência, webinar e 
streaming de áudio/vídeo, suporte técnico e 
treinamento, firmada entre a empresa 
XXXXXXXXXX e a Justiça Federal do 
Paraná e órgãos participantes (Justiça 
Federal de Santa Catarina, Justiça Federal 
do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região e Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná). 

 

Pregão Eletrônico 011/20 

P.A. da Licitação nº 0003051-53.2020.4.04.8003 

P.A. da Ata nº ZZZZZZZ-ZZ.2020.4.04.8003 

 

Pelo presente instrumento, a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ, com 
sede na Avenida Anita Garibaldi, 888, Cabral, em Curitiba PR, CEP 80.540-901, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 05.420.123/0001-03, doravante denominada simplesmente JUSTIÇA FEDERAL, 
neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, considerando o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 011/20, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo às condições previstas no 
Instrumento Convocatório e às constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as 
partes às normas constantes da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, do Decreto n.º 7.892/2013, e 
em conformidade com as disposições a seguir. 
 

 

FORNECEDOR 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede em XXXXX, na 
XXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
telefone (XX) XXXX-XXXXX, representado neste ato por seu XXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXX, 
portador da Carteira de Identidade n.º XX.XXX.XXX-X, inscrito no CPF/MF sob n.º 
XXX.XXX.XXX-XX, a seguir denominado FORNECEDOR.  

 

I -  OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos itens especificados no Anexo I do 
Edital de Pregão Eletrônico identificado no preâmbulo. O referido anexo, complementado com os 
dados da proposta da licitante e com os valores resultantes da licitação, passa a constituir o 
Anexo I desta Ata. 

1.2. A cada solicitação, será emitido um novo instrumento de CONTRATO, nos termos da 
Cláusula VII - Assinatura do Contrato. 

 

II -  DOS VALORES REGISTRADOS 

2.1. Ficam registrados por esta ata, os seguintes valores: 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
VALOR 

REGISTRADO 

1 1.620 
Serviços de webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo 
Fabricante/Produto/Modelo: 

 

2 1.080 
Banco de horas de serviço de suporte técnico 
especializado 

 

3 3.800 Banco de horas de serviço de treinamento  
 

2.1.1 Os quantitativos acima registrados ficarão assim distribuídos: 

OBJETO UNIDADE JFPR JFSC JFRS TRF4 TRE/PR TOTAL 

ITEM 01 (webconferência) contas de acesso 500 350 500 70 200 1620 

ITEM 02 (horas de suporte) horas 240 240 240 240 120 1080 

ITEM 03 (horas de treinamento) horas 1200 1000 1000 200 400 3800 

 

2.2. Os valores registrados nesta Ata poderão ser utilizados por outros órgãos da Administração, 
mediante solicitação à JUSTIÇA FEDERAL, dirigida ao Gestor da Ata, e aceitação expressa por 
parte do FORNECEDOR. 

2.2.1 As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta 
por cento) dos quantitativos dos itens desta Ata. 

2.2.2 O quantitativo total, decorrente de todas as adesões à presente Ata, não poderá exceder 
ao dobro da quantidade registrada para cada item. 

 

III -  OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

3.1. Executar o fornecimento do objeto que lhe foi adjudicado dentro dos padrões estabelecidos 
pela JUSTIÇA FEDERAL no Anexo I desta Ata (conforme item 1.1. acima), assim como de 
acordo com as condições constantes da proposta apresentada na licitação. 

3.2. Efetuar a entrega  do objeto nos prazos estipulados no Anexo I – Termo de Referência. 

3.3. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, 
inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93. 

3.3.1 Caso o FORNECEDOR não cumpra as obrigações expressas acima, estará sujeito às 
penalidades previstas na Cláusula IX – Penalidades do Contrato, verificadas mediante processo 
administrativo, no qual serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

 

IV -  OBRIGAÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL 

4.1. Efetuar a solicitação do objeto requisitado em tempo hábil para que o Fornecedor possa 
cumprir com suas obrigações contratuais. 
4.2. Este instrumento não obriga a JUSTIÇA FEDERAL a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição dos objetos cujos preços estão 
registrados nesta Ata, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições em relação àquelas obtidas 
na licitação. 

4.3. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

 

V -  VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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5.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

 

VI -  CONDIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NESTA ATA 

6.1. Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial da União, e dentro do 
prazo de vigência desta Ata, a JUSTIÇA FEDERAL poderá emitir Nota de Empenho, a qual será 
o meio hábil para formalização da relação de compra e venda do objeto requisitado. 

6.1.1 A JUSTIÇA FEDERAL, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, monitorará junto 
ao mercado os preços registrados. Caso seja constatada a superveniência de fato que induza à 
redução ou à elevação do custo do objeto registrado, a JUSTIÇA FEDERAL promoverá as 
devidas negociações com o FORNECEDOR, com vistas à adequação dos preços às novas 
condições mercadológicas então vigentes, sendo-lhe obrigatória a iniciativa quando se tratar de 
redução em relação aos preços registrados. 

6.1.1.1 Havendo a convocação do FORNECEDOR para renegociar os preços e restando 
frustradas as tratativas, este será liberado dos compromissos assumidos em relação ao item; 

6.1.1.1.1. A JUSTIÇA FEDERAL poderá, neste caso, convocar as empresas constantes do 
Cadastro de Reserva, respeitando-se a classificação, para renegociação do preço registrado, 
sendo que os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados dos compromissos assumidos. 

6.1.1.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a JUSTIÇA FEDERAL poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação 
da penalidade, desde que confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 
e, ainda, se a comunicação ocorrer antes do envio do pedido de fornecimento. 

6.1.1.2.1. Neste caso, a JUSTIÇA FEDERAL poderá convocar as empresas constantes do 
Cadastro de Reserva, respeitando-se a classificação, para negociação referente à manutenção 
do preço inicialmente registrado, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos caso a 
negociação seja infrutífera.  

6.1.2 Para firmação do compromisso pactuado, configurado pelo recebimento da Nota de 
Empenho, o FORNECEDOR será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, confirmar o 
recebimento referida Nota de Empenho, que lhe será encaminhada por meio eletrônico.  

6.1.2.1 Como condição para o recebimento da Nota de Empenho, o FORNECEDOR deverá 
manter as mesmas condições que o habilitaram na licitação. 

6.2. O não recebimento da Nota de Empenho no prazo definido no subitem 6.1.2 acima 
caracterizará a hipótese de inadimplemento total obrigação em relação ao item requisitado pela 
JUSTIÇA FEDERAL.  

6.3. Se o FORNECEDOR se recusar a confirmar o recebimento da Nota de Empenho ou se for 
liberado do compromisso assumido, nos termos do Art. 64, § 2.º, da lei 8.666/93, poderão ser 
convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitada ordem de 
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições do primeiro. 

 

VII -  ASSINATURA DO CONTRATO 

7.1. A cada nova solicitação efetuada pela JUSTIÇA FEDERAL, o FORNECEDOR será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar e devolver o Contrato. 
7.2. O Contrato será disponibilizado para assinatura em meio eletrônico, através do SEI - 
Sistema Eletrônico de Informação do TRF4, devendo a adjudicatária assiná-lo, no prazo acima 
estipulado; 
7.3. Após a assinatura pela Direção do Foro, a adjudicatária poderá consultar e salvar o arquivo 
digital, com ambas assinaturas, através do mesmo sistema; 
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7.3.1 A não assinatura do Contrato no prazo definido no subitem 7.1 acima, sujeitará o 
FORNECEDOR à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do objeto que lhe foi 
solicitado; 

 

VIII -  GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

8.1. O objeto desta Ata será de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 
JUSTIÇA FEDERAL, por intermédio de seu Gestor – Diretor do Núcleo de Tecnologia da 
Informação, apoiado pelas suas Seções e órgãos participantes deste Registro de Preços o qual 
tem autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1.º Grau no Paraná, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, principalmente quanto:  

8.1.1 aos procedimentos a serem desencadeados externa e internamente com vistas: 

8.1.1.1 ao recebimento do pedido de fornecimento devidamente autorizado pela autoridade 
competente; à solicitação de emissão de Notas de Empenho e/ou contratos a serem assinados; 
obtenção de assinaturas; publicações; controle de vigência desta Ata e dos contratos dela 
decorrentes; 

8.1.1.2 a centralizar o processo de comunicação entre a JUSTIÇA FEDERAL e fornecedores;  

8.1.1.3 a conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados 
e a aplicação de eventuais penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro 
de Preços; 

8.1.1.4 ao controle dos itens adquiridos, dos preços registrados, assim como dos quantitativos 
adquiridos. 

8.1.1.5 a orientar outros órgãos da Administração quanto aos procedimentos necessários à 
adesão aos preços registrados nesta Ata, gerenciando suas solicitações. 

8.1.2 à conformidade da execução do objeto e disposições desta Ata com as exigências e 
condições contidas no Edital e seus anexos; 

8.1.3 à verificação da regularidade fiscal e previdenciária do fornecedor previamente à assinatura 
da Nota de Empenho. 

 

IX -  CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 

9.1.1 pela JUSTIÇA FEDERAL: 

9.1.1.1 quando o FORNECEDOR não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro 
de Preços; 

9.1.1.2 quando o FORNECEDOR não assinar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

9.1.1.3 quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

9.1.1.4 por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela JUSTIÇA 
FEDERAL. 

9.1.2 pelo FORNECEDOR: 

9.1.2.1 mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, desde que isso seja feito anteriormente à 
disponibilização da Nota de Empenho para sua assinatura e, ainda, aceito pela JUSTIÇA 
FEDERAL. 

 

X -  FORO 

10.1. Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços será competente a 
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Curitiba. 

 

Edital - JFPR (0875626)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 251



 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

36 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, 
constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de 
Informações da CONTRATANTE. 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato n.º YYY/20, de prestação de serviços 
de webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento, 
firmado entre a Justiça Federal - Seção 
Judiciária do Paraná e a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Pregão Eletrônico 011/20 

P.A. nº 0003051-53.2020.4.04.8003 

 

Ata de Registro de Preços ZZZ/20 

P.A. nº ZZZZZZZ-ZZ.2020.4.04.8003 

 

CONTRATANTE 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, 
com sede na Avenida Anita Garibaldi, 888, Cabral, em Curitiba/PR, CEP 80.540-901, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.420.123/0001-03, representada neste ato pelo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominada 
CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede em XXXXX, na 
XXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
telefone (XX) XXXX-XXXXX, representada neste ato por seu XXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXX, 
portador da Carteira de Identidade n.º XX.XXX.XXX-X, inscrito no CPF/MF sob n.º 
XXX.XXX.XXX-XX, a seguir denominada CONTRATADA. 

 

I. OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de webconferência, webinar 
e streaming de áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento. 

1.2.  A descrição detalhada do objeto acima se encontra no Anexo I – Termo de Referência do 
Edital, que passa a ser o Anexo I deste contrato. 

 

II. VIGÊNCIA 

2.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, da Lei 
nº. 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os 
seguintes requisitos:  

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual; 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
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2.4. Não poderá ser prorrogado o contrato quando: 

2.4.1. Os preços estiverem superiores à média definida com base em pesquisa de mercado; ou  

2.4.2. a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio 
órgão contratante, enquanto perdurarem os seus efeitos. 

 

III. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com recursos previstos no 
Programa de Trabalho: XX.XXX.XXXX.XXXX.XXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
Elemento de Despesa: XXXX.XX.XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Nota de Empenho 
n.º 2020NEXXXXXX, de XX/XX/2020. 

 

IV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Serviços 

4.1. Realizar o serviço cumprindo todas as obrigações relacionadas ao objeto da prestação, nos 
termos e prazos estipulados, de acordo com o constante no Edital do Pregão Eletrônico nº 
011/20 e seus Anexos, na proposta apresentada e nos termos deste contrato, com observância 
de todas as leis, regulamentos e normas técnicas pertinentes. 

4.1.1. A entrega deverá ser realizada na sede da Justiça Federal do Paraná, na Avenida Anita 
Garibaldi, nº 888, 2º andar, e quaisquer dúvidas a respeito de sua execução poderão ser 
sanadas através do e-mail dirninf@jfpr.jus.br ou telefone (41) 3210-1560. 

4.1.2. É vedada à empresa Contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste 
Contrato.  

4.2. Dar início aos serviços na data definida na Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal deste 
contrato. 

 

Garantia 

4.3. Apresentar garantia, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura deste Contrato, 
com validade desde o início da vigência do prazo contratual até 3 (três) meses após o término da 
vigência, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, optando por uma das 
seguintes modalidades, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária.  

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

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

4.3.2. Os termos do seguro-garantia, caso se opte por essa modalidade, deverão prever 
expressamente os eventos indicados no subitem acima. 

4.3.3. A garantia apresentada pela CONTRATADA somente será liberada ante a comprovação 
de que a empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação. Caso a 
empresa não comprove esse pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas. 
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4.3.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato. 

4.4. Renovar a garantia a cada prorrogação efetivada no contrato. 

 

Preposto 

4.5. Nomear e indicar preposto, até a data de início da execução dos serviços, para representá-
la, prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a 
execução do contrato, perante o Fiscal e o Gestor do contrato. 

4.6. Proceder à busca e entrega de documentos atinentes a este Contrato, mediante seus 
prepostos, quando se fizer necessário. 

 

Disposições Gerais 

4.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, assim como manter a compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção do presente. 

 

V. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços dentro das normas do contrato, permitindo o livre acesso às instalações, quando assim 
for por ela solicitado, em conformidade com os procedimentos internos de segurança. 

5.2. Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato estritamente de acordo com 
o disposto nas Cláusulas VI - Preço e VII - Pagamento. 

5.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades ocorridas em relação à 
execução do presente Contrato. 

5.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventual multa, nos termos da 
Cláusula IX – Penalidades. 

 

VI. PREÇO 

6.1. O valor anual deste contrato é de XXXXXXXXXXXXXXX, sendo que pelo objeto deste 
contrato, a CONTRATANTE efetuará o pagamento dos seguintes valores unitários: 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1  
Serviços de webconferência, webinar e 
streaming de áudio/vídeo 
Fabricante/Produto/Modelo: 

  

2  
Banco de horas de serviço de suporte 
técnico especializado 

  

3  Banco de horas de serviço de treinamento   

 

6.2. O valor descrito no item acima será correspondente aos serviços efetivamente prestados no 
mês que antecede aquele em que foi emitida a fatura a ser paga. 

6.3. Incluídos no preço estão todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com seguros, licenças, 
taxas, alvarás, transportes e remoção de entulhos, alojamento e alimentação do pessoal e, 
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ainda, todas as ferramentas e materiais necessários à execução do objeto deste contrato. 

 

VII. PAGAMENTO 

Termos de Recebimento 

7.1. Por ocasião da entrega, será fornecido pela CONTRATANTE um Termo de Recebimento 
Provisório, de acordo com o disposto no artigo 73, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93. 

7.2. Quando da análise dos serviços executados, o Executor do Contrato avaliará o serviço de 
forma global, podendo apontar correções a serem realizadas no prazo máximo de 20% (vinte por 
cento) daquele inicialmente estabelecido para a conclusão dos serviços.  

7.3. O Termo de Recebimento Definitivo, devidamente circunstanciado, será expedido pela 
ADMINISTRAÇÃO, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da expedição do último Termo de 
Recebimento Provisório. 

7.4. Após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA estará apta a 
apresentar a nota fiscal ao Executor do Contrato para Atesto. 

 

Nota Fiscal 

7.5. Obrigatoriamente deverão constar na nota fiscal o banco, agência e número da conta da 
CONTRATADA.  

7.5.1. Além das informações constantes da cláusula anterior, a contratada deverá informar no 
documento fiscal o valor do imposto de renda e das contribuições a serem retidas por ocasião do 
pagamento, conforme disposto na IN/SRF n.º 1.234/2012 e demais normativos da Fazenda 
Pública. A inobservância dessa exigência implicará em multa por descumprimento de obrigação 
acessória, prevista no item 9.2.3 deste instrumento, sem prejuízo de comunicação à Receita 
Federal. 

7.6. Cabe aos Executores do Contrato atestar, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir 
do recebimento da nota fiscal, que os serviços foram ou não devidamente executados em total 
consonância com o presente contrato. 

7.7. Caso a nota fiscal apresentada esteja em total consonância ao contrato e todas as 
obrigações relacionadas ao presente contrato hajam sido devidamente cumpridas, o Gestor do 
Contrato encaminhará a nota fiscal para o Núcleo de Planejamento, Orçamento e Finanças para 
o devido pagamento; 

7.7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do 
atesto nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-
corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 
1993; 

7.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da 
Lei nº 8.666, de 1993; 

7.7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

7.7.4. Caso se constate o descumprimento de obrigações contratuais ou de manutenção das 
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada 
regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a 
situação;  

7.7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
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bancária para pagamento. 

 

Documentos Necessários ao Pagamento 

7.8. Previamente à realização de todo e qualquer pagamento, a CONTRATADA deverá 
apresentar, documentação comprovante do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 
fiscais e previdenciárias, especialmente: 

7.8.1. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que 
abrange também a Certidão Negativa de Débito - INSS (conforme Portaria nº 358/MF de 5 de 
setembro de 2014), emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

7.8.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 

7.8.3. Comprovante de quitação com débitos decorrentes do Fundo de Garantia e Tempo de 
Serviço, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação - FGTS; 

7.9. Em relação à comprovação de regularidade exigida, a CONTRATADA poderá substituir a 
apresentação de documentos por meio da apresentação de extrato obtido do SICAF. Qualquer 
outro documento não constante do SICAF deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal para 
processamento do pagamento. 

7.10. A irregularidade para com qualquer dos itens acima ou a não apresentação das certidões 
que comprovem a situação de regularidade, quando solicitada pela CONTRATANTE por 
qualquer meio idôneo, caracterizará descumprimento de obrigação acessória, tal como previsto 
nos itens 9.2.3 e 9.2.3.1 deste Contrato. 

7.11. Havendo dúvida quanto à autenticidade da cópia apresentada, poderá o Executor do 
Contrato solicitar a apresentação de documento original ou fotocópia autenticada. 

7.12. Verificando a CONTRATANTE que os documentos acima elencados não serão 
apresentados, lhe cabe o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades aplicáveis 
para a CONTRATADA. 

 

Pagamento 

7.13. O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado em moeda corrente 
nacional, após a autorização de despesa emitida pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Paraná, mediante crédito bancário, nos prazos previstos nos subitens 7.7.1 e 7.7.2 deste 
Contrato. 

7.14. Por época do pagamento será retido na fonte o imposto sobre a renda de pessoa jurídica 
(IRPJ), a contribuição sobre o lucro líquido (CSLL), a contribuição para financiamento da 
seguridade social (COFINS) e a contribuição para o PIS/PASEP, conforme dispõe a IN n.º 
1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, de 12 de Janeiro de 2012, e suas alterações 
posteriores. Essa retenção, no entanto, não recai sobre pessoas jurídicas que optarem pelo 
SIMPLES. 

7.14.1. Para efeito do disposto no subitem anterior, a opção pelo SIMPLES deverá ser 
demonstrada mediante apresentação do termo de opção ou da ficha cadastral, ambos de 
competência da Receita Federal e declaração na forma do Anexo IV da Instrução Normativa 
SRF nº 1.234/12, de 12 de janeiro de 2012, assinadas pelo seu representante legal. 

 

Retenções 

7.15. Será retido, se for o caso, o valor de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota 
fiscal, a título de contribuição para o INSS, de acordo com o art. 219, do Dec. 3.048/99. 

7.16. Poderá ser retido, ainda, se for o caso, o imposto sobre serviços e serviços de qualquer 
natureza (ISS/ISSQN), de acordo com a legislação municipal vigente. 

7.17. Por ocasião do pagamento, poderá haver retenção de crédito referente ao ressarcimento 
de eventuais danos provocados pela CONTRATADA, correspondentes ao prejuízo sofrido pela 
Administração ou multas (principais ou acessórias) que porventura vierem a ser aplicadas à 
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CONTRATADA. 

7.17.1. Caso venha a ocorrer, a retenção será objeto de procedimento administrativo, sendo 
assegurada ampla defesa à CONTRATADA. 

 

VIII. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

8.1. Em caso de atraso na emissão da Ordem Bancária, por parte da CONTRATANTE, em favor 
da CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento acrescido da variação do IPC-FIPE, desde a 
data prevista para o pagamento da parcela até a data do efetivo pagamento, consoante o 
disposto no art. 40, inc. XIV, Alínea d, da Lei 8.666/93, desde que requerido pela interessada. 

 

IX. PENALIDADES 

9.1. No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á às 
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar 
com a Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como a multas pecuniárias, sem prejuízo da 
rescisão contratual. 

9.2. Salvo se previstos percentuais diversos no Anexo I – Termo de Referência, serão aplicadas 
subsidiariamente as seguintes multas: 

9.2.1. Pela total inexecução dos compromissos assumidos em função do presente contrato, 
multa de 30% (trinta por cento), atualizada pelo IPC-FIPE até a data do inadimplemento, 
calculado com base no valor anual do contrato constante do item 6.1. 

9.2.2. Pela inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do presente contrato, 
multa de até 20% (vinte por cento), que será calculada sobre a parcela inadimplida, atualizada 
pelo IPC-FIPE até a data do inadimplemento. 

9.2.3. Pelo descumprimento de obrigações acessórias ao contrato, tais como a não 
apresentação de quaisquer dos documentos atinentes a este Contrato ou a apresentação de 
nota fiscal sem a discriminação de valores tais como a contribuição para o INSS, multa de 01% 
(um por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal apresentada. 

9.2.3.1. Pela não apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
previdenciária e trabalhista (Receita Federal, INSS, FGTS e CNDT), multa de 5% (cinco por 
cento), aplicável sobre a parcela inadimplida; 

9.2.4. Ocorrendo atraso nos prazos estipulados neste Contrato e que não estejam especificados 
na Cláusula 20 do Anexo I – Termo de Referência, multa de 01% (um por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre a parcela em mora, limitada a 10% (dez por cento), sendo que o atraso 
superior a 10 (dez) dias poderá caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida . 

9.2.5. Com relação aos chamados referentes à garantia, a empresa contratada estará sujeita a 
multa de mora de 1% (um por cento) por hora excedente ao período máximo permitido para 
término do reparo e/ou solução do problema. O cálculo terá como base o valor do dispositivo 
cotado na proposta da empresa, limitada a 10% (dez por cento).  

9.3. A CONTRATANTE poderá reter, provisoriamente, valores correspondentes a eventuais 
multas no decorrer do procedimento instaurado para aplicação de penalidades; 

9.4. Na aplicação das sanções previstas neste contrato, a Administração considerará, 
motivadamente, as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre 
as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os 
antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, “caput”, da Lei nº 8.666/1993; 

9.5. As multas cominadas à CONTRATADA poderão ser, a critério da CONTRATANTE, 
descontadas dos pagamentos devidos e imediatamente convertidas em renda da UNIÃO; A 
CONTRATADA será notificada da rescisão contratual ou de quaisquer penalidades que lhe 
venham a ser aplicadas em decorrência de infringência das condições contidas neste Contrato. 
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9.6. Poderão ser aplicadas, ainda, as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520 e nas 
demais disposições da Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar. 

 

X. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

10.1. No caso de a CONTRATADA prever atraso no início ou na conclusão da execução do 
contrato, poderá solicitar prorrogação de prazo, desde que presentes: justo motivo (de acordo 
com o § 1º, art. 57, da Lei 8.666/93) e prova documental da alegação. 

10.1.1. O pedido de prorrogação, enquanto não analisado, não suspende ou interrompe o prazo 
de execução do contrato. 

10.2. Não sendo apresentado pedido de prorrogação, ou caso apresentado, não seja aceito, a 
aplicação da penalidade prevista no item 9.2.4. realizar-se-á em procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

XI. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 
parte da CONTRATANTE, por intermédio do Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, o 
qual exercerá a função de Fiscal do Contrato, e por intermédio do Supervisor da Seção de 
Contratos - NAA, o qual exercerá a função de Gestor do Contrato; 

11.2. Os Executores do Contrato têm autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal – 
Seção Judiciária do Paraná, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, 
segundo a IN-40-A-06, do TRF da 4ª Região, principalmente quanto: 

11.2.1. aos meios utilizados pela contratada para execução dos serviços, avaliando se são 
adequados para garantir a integridade dos equipamentos objeto da manutenção e segurança 
dos usuários; 

11.2.2. à conformidade dos serviços executados com as exigências contidas neste Contrato; 

11.2.3. à adequação dos procedimentos utilizados pela CONTRATADA em relação às exigências 
da legislação que regulamente ou que venha a regulamentar o objeto deste Contrato. 

11.3. O Gestor e Fiscal do Contrato somente aceitarão os serviços e/ou materiais se forem 
executados/entregues com estrito atendimento às condições expressas nos subitens acima. 

11.4. Caberá aos Executores do Contrato a notificação da CONTRATADA de que trata o item 9.5 
pela aplicação de penalidade, nos casos em que lhe seja cabível, de acordo com a Cláusula IX – 
Penalidades. 

11.5. A fiscalização de que trata os itens anteriores será exercida no interesse da 
CONTRATANTE, não excluindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicando corresponsabilidade 
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

XII. RESPONSABILIDADE CIVIL 

12.1. A CONTRATADA assume total responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material 
que seus empregados ou prepostos venham a causar aos servidores e/ou patrimônio da 
CONTRATANTE, a terceiros e/ou ao patrimônio de terceiros, quando da execução do objeto 
desta licitação e, em especial: 

12.1.1. pelas eventuais multas e outras quaisquer penalidades ou despesas decorrentes da 
infração de leis e posturas que se relacionarem com a prestação do serviço contratado, de forma 
que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser atribuídas à CONTRATANTE; 

12.1.2. por todo e qualquer acidente de trabalho que porventura venha a ocorrer com seus 
prepostos durante a execução do serviço, nos termos da Portaria n.º 3.214/78, do Ministério do 
Trabalho; 
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12.1.3. pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas referentes aos serviços 
executados por seus empregados, os quais não possuem nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 

12.1.4. pelos atos e omissões de seus prepostos quanto a quaisquer danos ou prejuízos que 
venham a causar a pessoas, ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros. 

12.2. A CONTRATANTE estipulará o prazo para reparação do(s) dano(s) causado(s), quando 
cabível. 

12.3. A CONTRATADA, sem ônus adicional para a Justiça Federal, poderá incluir no presente 
contrato, Seguro de Responsabilidade Civil contra acidentes ou danos pessoais a terceiros, 
desde que tais eventos possam ser atribuídos direta e exclusivamente a atos e/ou omissões de 
seus prepostos. 

12.4. O término da vigência deste contrato não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por 
obrigações derivadas ou originadas pela execução do objeto. 

 

XIII. ALTERAÇÃO E RESCISÃO 

13.1. Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente, pela CONTRATANTE, ou por acordo 
entre as partes, nos casos previstos no artigo 65, seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93. 

13.2. A rescisão deste Contrato se dará na forma e nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração de promover a rescisão 
administrativa do presente Instrumento, em atenção ao artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 

13.4. São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação do contrato de prestação de 
serviços com a licitante que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes 
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Justiça Federal 
do Paraná, conforme artigo 3º da Resolução 7/2005 do CNJ. 

13.5. São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição da Justiça 
Federal para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam nas vedações dos arts. 1º e 
2º da Resolução Nº 156 do CNJ, de 08 de agosto de 2012. 

 

XIV. REAJUSTE 

14.1. A periodicidade de reajuste é de um ano, contado da data-limite para apresentação da 
proposta, conforme a Lei n.º 10.192 de 14 de fevereiro de 2001. 

14.1.1. O reajuste de que trata o subitem acima, será calculado de acordo com a variação do 
IPC-FIPE do período, tendo como fórmula de cálculo a seguinte: 

 

R = [(I - I0)/I0]*P 

 
R = Valor do reajuste 
I = Índice da data do reajuste 
I0 = Índice da data de apresentação da proposta ou do último reajuste concedido. 
P = Valor contratual a ser reajustado. 

 
14.2. Incumbirão à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso e a 
demonstração analítica de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE. 

14.2.1. Os reajustes a que a contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência 
do contrato serão objeto de preclusão lógica com a assinatura da prorrogação contratual, visto 
ser fator decisivo para a prorrogação, ou com o encerramento do contrato. 
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XV. VINCULAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/20, bem como a todos 
os seus anexos, e à proposta apresentada, sendo que a Justiça Federal somente aceitará o 
objeto deste contrato caso verifique a conformidade entre o que foi cotado e o que foi 
apresentado no momento da entrega. 

 

XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Integram este contrato a proposta da CONTRATADA apresentada por época do Pregão 
Eletrônico nº 011/20 e seus anexos. 

16.2. Todas as notificações de que trata este Contrato serão feitas por escrito, preferencialmente 
em meio eletrônico, para o endereço especificado no preâmbulo. 

16.3. Fica eleito o foro da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Curitiba para dirimir questões 
oriundas deste Contrato. 

16.4. A execução do presente contrato será regida pelas disposições contidas nas Leis nº 
8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 e legislação complementar. 

16.5. Os casos omissos serão resolvidos por mútuo entendimento das partes contraentes e 
constituirão objeto de termo aditivo ao presente contrato, tudo de acordo com os preceitos da Lei 
nº 8.666/93. 

 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, 
constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de 
Informações da CONTRATANTE. 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Data: ................................ 

PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 011/20 
 

DADOS DA PROPONENTE 

Proponente:  ........................................................................................................................................  

CNPJ:  .................................................................................................................................................  

Telefone/fax: ........................................................................................................................................  

E-mail: .................................................................................................................................................  

Endereço:  ...........................................................................................................................................  

Cidade:  ...............................................  Estado:  ..............................  CEP:  ................................  

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O DOCUMENTO CONTRATUAL* 

Nome:  .................................................................................................................................................  

CPF:  ........................................................  RG: ...................................................................................  

Cargo ocupado na empresa:  ..............................................................................................................  

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 

Banco: ....................................  Agência:  ..........................  Conta-corrente:  ...................................  

RESUMO DA PROPOSTA 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 1.620 
Serviços de webconferência, webinar e 
streaming de áudio/vídeo 
Fabricante/Produto/Modelo: 

  

2 1.080 
Banco de horas de serviço de suporte 
técnico especializado 

  

3 3.800 Banco de horas de serviço de treinamento   

Prazo de validade da proposta: ........................... dias (mínimo 60 dias). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Caso a pessoa que irá assinar o contrato/ata não esteja cadastrada como dirigente no COMPRASNET, anexar à 
proposta o Contrato Social ou Procuração que lhe conceda este poder.  
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ANEXO V – MOTIVAÇÃO PARA NÃO APLICAÇÃO DAS  

COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP 

 

 
MOTIVAÇÕES TÉCNICAS: 
 Por força do artigo 15, I, da Lei 8.666/93, as compras sempre que possível deverão 
atender ao princípio da padronização. Na contratação em comento, como teríamos dois 
fornecedores distintos, muito provavelmente teríamos programas/aplicativos diferentes e, se 
tratando de aquisição de tecnologia da informação em que se impõe configurações de 
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, isto se revela também temerário 
com a aquisição de programas/aplicativos distintos.  
 O princípio da padronização, que deve ser observado pela Administração sempre que 
possível, tem o fito de compatibilizar especificações técnicas e de desempenho, observadas, 
quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia. Tal princípio 
visa propiciar à Administração uma consecução mais econômica e vantajosa de seus fins, 
servindo como instrumento de racionalização da atividade administrativa, com redução de custos 
e otimização da aplicação de recursos. Significa que a padronização elimina variações tanto no 
tocante à seleção de produtos no momento da contratação como também na sua utilização, 
conservação. É absolutamente temerária a imposição de cota quando estamos diante da 
padronização. Oras, a padronização é resultado da experiência da Administração nas aquisições 
de produtos, com vistas a repercutir nas futuras contratações, que deverão ser pautadas pelas 
constatações predeterminadas. Uma das principais vantagens que a padronização proporciona, 
sob os aspectos técnico e econômico, é o aproveitamento do know-how utilizado na manutenção 
e conservação dos novos produtos, sendo fator determinante para justificar que os produtos 
sejam uniformes.  
 Sem embargos, O Decreto nº 8.538/2015, da Presidência da República, assim dispõe: 

   
“Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando: 
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de 
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 
conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; 
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993, 
excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a 
compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, 
observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou 
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo 
menos um dos objetivos previstos no art. 1º. 
Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput, considera-se não vantajosa a contratação 
quando: 
I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 
II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. 
 

  

 Assim, nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, uma cota de até 
25% deverá ser reservada para a disputa somente entre microempresas e empresas de pequeno 
porte, podendo, ao final do certame, haver dois vencedores - um referente à cota de até 25% e 
outro referente ao percentual restante. 

 Esta possibilidade, para os casos de Tecnologia da Informação, sem dúvida poderá 
trazer prejuízos à Administração. Teríamos configurações diferentes, fornecedores diferentes, 
canais de garantias diferentes, enfim, toda sorte de complicação na fase posterior da licitação 
que é a gestão dos contratos. Assim, além do problema de procedimentalização operacional do 
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sistema, temos este aspecto da padronização que indubitavelmente afeta as necessidades desta 
Seccional e sem dúvida, se revela não vantajoso para a administração pública, vez que poderá 
representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 

 Por fim, é importante salientar que o próprio Decreto supra citado menciona que não há 
obrigatoriedade no estabelecimento de cota de até 25% para ME/EPP não houver o mínimo de 
três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório.  

  

MOTIVAÇÕES OPERACIONAIS: 

 A Justiça Federal do Paraná tem adotado amplamente nos certames de sua 
responsabilidade a aplicação do artigo 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, em especial nas licitações que se enquadram no inciso I do referido artigo - que prevê a 
participação exclusiva de ME/EPP para as licitações com valores inferiores a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) - e nos procedimentos de dispensa de licitação dos incisos I e II do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 Ocorre que, nas licitações com valores superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o 
inciso III do art. 48 da Lei Complementar 123/06 dispõe que a Administração “... deverá 
estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte” . 
Esta reserva de cota de até 25% para aquisição de bens de natureza divisível é efetuada pela 
Seção Judiciária do Paraná quando assim as particularidades do objeto e da forma de 
contratação o permitem. 

 Ressalte-se porém que a referida Lei Complementar não limita que o valor da cota seja 
inferior a R$ 80.000,00. Isto posto, em algumas licitações (como esta em questão), se o 
percentual de cota for estipulado em 25% do total do objeto, o valor da cota fica superior a R$ 
80.000,00, e aí temos algumas dificuldades técnicas: 

 A plataforma do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS está adaptada para trabalhar 
com a reserva de cota nas contratações tradicionais, mas não está operacionalmente adaptada 
para a reserva de cotas quando do cadastramento de Registro de Preços. Portanto, nos casos 
em que o objeto permite sua divisão para atender a reserva de cotas, e trata-se de aquisição por 
Registro de Preços, é necessário efetuar o desmembramento e cadastramento das cotas 
principal e reservada de forma manual. 

 Porém o cadastramento por Registro de Preços no COMPRASGOVERNAMENTAIS não 
permite cadastrar a aplicação do benefício tipo III (que refere-se ao inciso III do art. 48 da LC 
123/06), então só é possível cadastrar a cota de 25% sem aplicação de nenhum tipo de 
benefício ou com aplicação do benefício tipo I, gerando os seguintes problemas: 

 o cadastramento da cota de 25%, sem aplicação de nenhum tipo de benefício, acaba 
permitindo que empresas que não se enquadram como ME/EPP incluam suas propostas 
e participem da fase de lances, contaminando assim a disputa do item em questão. Só 
após a fase de lances é possível desclassificar as empresas que não se enquadram 
como ME/EPP, porém toda a fase de lances já foi maculada. 

 a aplicação do benefício tipo I (único tipo de benefício disponível no cadastramento de 
Registro de Preços) não permite que o valor da cota seja superior a R$ 80.000,00, pois o 
sistema entende que trata-se da utilização do disposto no inciso I, art. 48 da LC 123/06. 
Ademais, é um artifício para limitar que apenas ME/EPP participem da disputa, mas não 
é o enquadramento correto a se fazer. 

 Haveria ainda a possibilidade de cadastrar o Registro de Preços como uma licitação 
tradicional, para driblar estes entraves, porém isto seria uma espécie de simulação, e a adoção 
deste procedimento é absolutamente irregular, vez que cadastraríamos uma licitação autorizada 
como Registro de Preços como se fosse uma licitação ordinária/tradicional. 

 Em vista destas dificuldades técnicas, a Direção do Foro manifestou-se nos seguintes 
termos quando consultada em 13/03/2018 (documento 4013899/SEI):  

Edital - JFPR (0875626)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 264



 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

49 

 
 

“Em atenção aos termos da consulta formulada pela Seção de Compras e Licitações (4012274), 
concernente à adoção de procedimento operacional para implementação do regime de cotas nos 
procedimentos licitatórios, conforme preconiza a Lei Complementar 123/2006, artigo 48, III, e com 
observância aos fundamentos expostos naquela consulta, decido: 
a) Considerando que no portal COMPRASNET já se encontra implementado o sistema de cotas 
em relação às licitações tradicionais, determino que a Seção consulente indique o percentual de 
cota ao limite de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada licitação que exceda a este valor, 
submetendo à apreciação desta Direção do Foro cada caso para apreciação; 
b) Relativamente às licitações efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, aguarde-se a 
adoção do sistema de cotas até o que o sistema COMPRASNET esteja operacionalizado para 
esse fim; 
c) Adotem-se os procedimentos acima em todas as licitações realizadas por este Órgão. 
Providencie.” 
 
 

 Ou seja, ciente desta dificuldade operacional, cuja solução não se apresenta simples - 
tanto que até o momento o Ministério do Planejamento não conseguiu promover a alteração no 
sistema COMPRASNET para permitir o cadastramento de cota reservada para licitações no 
sistema de REGISTRO DE PREÇOS - restou deliberado que aguarde-se a adoção do sistema 
de cotas para licitações por Registro de Preços, até que a plataforma do sistema COMPRASNET 
esteja operacionalizada para esse fim; 

 Some-se a isto que, em diligência, constatamos que diversos órgãos da União, muito 
provavelmente em razão deste problema, têm feito o cadastro de pregões pelo sistema de 
Registro de Preços sem utilização de cota reservada, inclusive a Corte de Contas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Diante dos apontamentos informados, quais sejam: a questão da padronização, e as 
dificuldades de operacionalização no COMPRASNET, devido à não implementação do 
tratamento diferenciado previsto no inciso III do art. 48 da Lei Complementar 123/06 para 
licitações pelo Sistema de Registro de Preços, não será possível a aplicação da cota de até 25% 
para participação exclusiva por ME/EPP para a presente licitação. 
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SC/N QD 5 BL A EN 50 SL 1406, Setor Asa Norte, CEP 70.715

Expediente nº 010/2021 

 

A Sua Senhoria a Senhor

 

Lisiana Teixeira Cintra 
 
Seção de Instrução de Contratações 
 

Assunto:Pregão Eletrônico 011/20 

0002418-08.2020.4.04.8003 

 

Prezada Senhora:  

 

Em resposta a solicitação 

LTDA, pessoa jurídica de direito pr ivado,  inscr ita no CNPJ nº 23.518.065/0001

29,  com fundamento no art .  22º,  §  2º,  do Decreto nº 7.892,  de 23 de janeiro de 

2013,  INFORMAa Vossa Senhoria sobre a 

adesão à Ata de Registro de Preços 

53.2020.4.04.8003 P.A. da Ata nº 0002418

FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ

abaixo:  

Item Descrição 

01 Serviços de webconferência, webinar e streaming 

de áudio/vídeo. Fabricante/Produto/Modelo: 

Zoom – ZOOM Meetings webconferência, 

webinar e streaming de áudio/vídeo CRC 

Conference Room Connector

Gravação. 

TOTAL 

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e

paulo.david@xpon.com.bre, ainda, o telefone: (

EnterpriseDirector. 

 

 

QD 5 BL A EN 50 SL 1406, Setor Asa Norte, CEP 70.715-010 Brasília

Fone: (61) 3247-2000 

www.xpon.com.br 

 

Senhora 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AL 

Pregão Eletrônico 011/20 P.A. da Licitação nº 0003051-53.2020.4.04.8003 P.A. da Ata nº 

 

 0001/2021,pelo presente instrumento,  XP ON Consultoria 

,  pessoa jurídica de direito pr ivado,  inscr ita no CNPJ nº 23.518.065/0001

29,  com fundamento no art .  22º,  §  2º,  do Decreto nº 7.892,  de 23 de janeiro de 

a Vossa Senhoria sobre a sua aceitação emanifesto interesse

à Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico 011/20 P.A. da Licitação nº 0003051

53.2020.4.04.8003 P.A. da Ata nº 0002418-08.2020.4.04.8003,  real izado pel

FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ, conforme especif icado no quadro 

 

Quantidade Valor do item 

(unitário)

Serviços de webconferência, webinar e streaming 

Fabricante/Produto/Modelo: 

ZOOM Meetings webconferência, 

webinar e streaming de áudio/vídeo CRC 

Conference Room Connector (H323/SIP), Chat, 

60 R$ 827,00

 

 

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e

e, ainda, o telefone: (11) 98916-2530Sr. Paulo David

010 Brasília-DF 

 

53.2020.4.04.8003 P.A. da Ata nº 

XP ON Consultoria 

,  pessoa jurídica de direito pr ivado,  inscri ta no CNPJ nº 23.518.065/0001-

29,  com fundamento no art .  22º,  §  2º,  do Decreto nº 7.892,  de 23 de janeiro de 

emanifesto interesse na 

Pregão Eletrônico 011/20 P.A. da Licitação nº 0003051-

,  real izado pela JUSTIÇA 

, conforme especif icado no quadro 

Valor do item 

(unitário) 

Valor dom item 

(total) 

R$ 827,00 R$ 49.620,00 

R$ 49.62000 

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail 

2530Sr. Paulo David Sales 
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SC/N QD 5 BL A EN 50 SL 1406, Setor Asa Norte, CEP 70.715

 

 

________________________________________________

Aguinaldo Alves Barbosa 

Diretor Geral da XP ON Consultoria Ltda.

 

 

QD 5 BL A EN 50 SL 1406, Setor Asa Norte, CEP 70.715-010 Brasília

Fone: (61) 3247-2000 

www.xpon.com.br 

Brasí l ia,  07 

________________________________________________

Aguinaldo Alves Barbosa - CPF 234.903.811-49 

Diretor Geral da XP ON Consultoria Ltda. 

CNPJ: 23.518.065/0001-29 

 

010 Brasília-DF 

 de abri l  de 2021 

________________________________________________ 

AGUINALDO 
ALVES 
BARBOSA:23
490381149

Assinado de forma 
digital por 
AGUINALDO ALVES 
BARBOSA:2349038114
9 
Dados: 2021.04.07 
15:13:28 -03'00'
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Ao 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AL 

 
 
 

 

DECLARAÇÃO DO MENOR TRABALHADOR 

 

Prezados senhores; 
 

 

 A proponente XPOn Consultoria Ltda., situada a SC/N QD 5 BL A EN 50 SL 1406, SETOR 

ASA NORTE, CEP 70.715-010, inscrita no CNPJ Nº 23.518.065/0001-29, DECLARA, sob as penas da 

lei, que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7o da Constituição Federal não 

possuir em nosso quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

 
 

Brasília, DF 07 de abril de 2021. 

 
 

 

 

________________________________________________ 

                                        Aguinaldo Alves Barbosa - CPF 234.903.811-49 

                                        Representante Legal da XPOn Consultoria Ltda. 

                                        CNPJ: 23.518.065/0001-29 

                                       Telef. 3247-2002 – e-mail: Aguinaldo.barbosa@xpon.com.br 
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AGUINALDO 
ALVES 
BARBOSA:234903
81149

Assinado de forma digital 
por AGUINALDO ALVES 
BARBOSA:23490381149 
Dados: 2021.04.07 
16:19:40 -03'00'



 

 

 

Ao 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AL 

 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

Prezados Senhores; 

 
 

 A proponenteXPOn Consultoria Ltda., situada a SC/N QD 5 BL A EN 50 SL 1406, SETOR 

ASA NORTE, CEP 70.715-010, inscrita no CNPJ Nº 23.518.065/0001-29, DECLARA, sob as penas da 

lei, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, cientes da obrigatoriedade de relatar ocorrências posteriores. 

 
 

Brasília, DF 07 de abril de 2021. 
 

 

 

 

________________________________________________ 

                                        Aguinaldo Alves Barbosa - CPF 234.903.811-49 

                                        Representante Legal da XPOn Consultoria Ltda. 

                                        CNPJ: 23.518.065/0001-29 

                                       Telef. 3247-2002 – e-mail: Aguinaldo.barbosa@xpon.com.br 
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AGUINALDO ALVES 
BARBOSA:2349038
1149

Assinado de forma digital 
por AGUINALDO ALVES 
BARBOSA:23490381149 
Dados: 2021.04.07 16:19:06 
-03'00'



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,

Despacho SAD - 0875220, procedemos a complementação da
intrução da adesão à ARP nº 03/2020 - 0873821, com as
documentações abaixo elencadas:

1. Consulta Cadin - 0875592;
2. Consulta Sicaf - 0875593;
3. Certidão consolidada TCU - 0875595;
4. Aceitação formal da empresa - 0875897;
5. Declaração Menor - 0875969;
6. Declaração Fatos Impeditivos - 0875971;
7. Edital que originou a ARP - 0875626.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 07/04/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875972 e o código CRC 29F65180.

0006002-81.2020.6.02.8000 0875972v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
Concluída a instrução a cargo da SEIC, conforme

atesta o Despacho 0875972, remeto os autos à COFIN, para
declarar a conformidade orçamentária da despesa a ser
incorrida, que corresponde ao valor de R$ 24.810,00 (vinte e
quatro mil oitocentos e dez reais), em face do Despacho
STI 0875070, que indica o quantitativo de 30 unidades do
produto "Serviço de webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo. Fabricante/Produto/Modelo: Zoom – ZOOM
Meetings webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo
CRC Conference Room Connector (H323/SIP), Chet,
Gravação", ao custo unitário de R$ 827,00 (doc. 0875897).

Após, solicito remeter o feito à Assessoria Jurídica,
para análise de conformidade da proposição, que consiste em
adquirir o produto mediante adesão à Ata de Registro de
Preços, nos termos do Despacho SEIC 0873696.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 07/04/2021, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876097 e o código CRC 75BD2C29.

0006002-81.2020.6.02.8000 0876097v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
À  SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0876097).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2021, às 20:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876129 e o código CRC 95292FEF.

0006002-81.2020.6.02.8000 0876129v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Trata-se de contratação não prevista na PLOA 2021,

decorrente da manutenção da situação de pandemia e seus
agravos.

 
Após consulta à classificação orçamentária,

observamos que o plano interno mais adequado seria o TIC
COMRED que trata de comunicação e rede de dados. Na
PLOA 2021 (0752534) foram previstos R$ 1.030.000,00 nesta
despesa agregada mas, a depender das demandas da unidade,
os recursos necessários (R$ 24.810,00) poderão ser
remanejados de outras despesas, caso a STI entenda melhor,
bastando que indique de quais.

 
Abaixo segue a programação da STI. Ressalvamos

apenas que as despesas de investimento (equipamentos),
depende da aprovação da lei orçamentária e de fase de crédito
adicional, em momento oportuno, pois não há liberação de
investimento em regime de duodécimo.

 
Destacamos que, até o presente momento, a

despesa agregada com apoio de TIC ainda não foi executada,
sendo uma possível fonte para remanejamento conforme
avaliação da unidade gestora.

 
Diante do exposto evoluímos os autos sugerindo,

s.m.j., que a STI indique se a despesa agregada de
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comunicação e rede de dados comporta a contratação em tela
ou que indique de onde serão remanejados os recursos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/04/2021, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877054 e o código CRC DF40D550.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877054v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0876097), encaminho

manifestação da SGO (0877054) para análise e deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/04/2021, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877197 e o código CRC 78C1B538.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877197v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
Em atenção ao Despacho SGO 0877054, remeto os

autos à STI, para ciência e manifestação.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2021, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877212 e o código CRC 151D89F3.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877212v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos da manifestação da SGO, proponho que

o plano interno para a aquisição ora pretendida seja aquele
que trata de comunicação e rede de dados.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/04/2021, às 12:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877228 e o código CRC 7A2122BA.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877228v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
Com os esclarecimentos prestados pelo Sr.

Secretário de TI, devolvo os autos à COFIN, para efeito do
Despacho GSAD 0876097.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2021, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877331 e o código CRC 9DF4F88B.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877331v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
À SGO,
Diante do despacho SAD (0877331), encaminho os

autos para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/04/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877385 e o código CRC 673F043C.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877385v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Diante da indicação da fonte de recursos a serem

remanejados no momento oportuno, conforme Despacho STI
(0877228) , declaramos a conformidade orçamentária
para a despesa em tela.

 
Sugerimos que, em se tratando de contrato

contínuo, a despesa seja programada na PLOA 2022,
respeitando os limites orçamentários da respectiva unidade.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/04/2021, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877833 e o código CRC 1BF3C5F4.

0006002-81.2020.6.02.8000 0877833v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho SAD (0877331), encaminho

manifestação da SGO (0877833), para continuidade do feito e
demais providências.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/04/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878011 e o código CRC 0B94FACC.

0006002-81.2020.6.02.8000 0878011v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0876097, para

submeter os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica,
com vistas à análise de conformidade jurídica da aquição do
objeto por meio de adesão à ata de registro de preços vigente.

Em paralelo, à STI, para ciência do Despacho
SGO 0877833.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2021, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878063 e o código CRC 5DA03C48.

0006002-81.2020.6.02.8000 0878063v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas para

ciência do despacho da SGO.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/04/2021, às 13:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878298 e o código CRC B8AA147D.

0006002-81.2020.6.02.8000 0878298v1
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PROCESSO : 0006002-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA

ASSUNTO : ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2020 - JFPR. SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE
ÁUDIO/VÍDEO.

 

Parecer nº 370 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de sugestão construída pela SEIC, em

0873696, para adesão à Ata de Registro de Preço n° 03/2020
(0873821), decorrente do Pregão Eletrônico n° 011/20 da
Justiça Federal do Paraná e órgãos participantes - JFPR
(0875626), que tem por objeto o Registro de Preços de
serviços de webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento para o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, suas Seções Judiciárias do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que resultará  na contratação da
empresa XP ON CONSULTORIA LTDA , inscrita no CNPJ
23.518.065/0001-29, para o fornecimento de 30 unidades do 
produto "Serviço de webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo. Fabricante/Produto/Modelo: Zoom – ZOOM
Meetings webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo
CRC Conference Room Connector (H323/SIP), Chet,
Gravação",  com valor unitário registrado no montante de R$
827,00 (oitocentos e vinte e sete reais), totalizando  R$
24.810,00 (vinte e quatro mil oitocentos e dez reais).

    Segue lista de verificação para verificar o
atendimento das condições exigidas em tais contratações, por
força da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

Atos administrativos atinentes
à adesão a Atas de Registro de Preços, em conformidade com o

previsto nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos nº 7892/2013
e 10.024/2019, a serem observados no procedimento de contratação

via adesão
 

ItemQuestionário Sim NãoEvento

1 Existe pedido formal da parte interessada
devidamente justificado? Sim

 

Memorando 547
(0721780)

DOD N.º 16/2020
(0724139)

Estudos Preliminares
(0785343)

Termo de Referência
(0853814)  
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2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção
da necessidade e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia, efetividade das
ações do órgão)?

Sim  

3

Existe termo de referência com indicação do objeto
de forma precisa, suficiente e clara, observando a
vedação de especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem
a competição ou sua realização?

Sim Termo de Referência
(0853814)

4 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? Não .

5 A ata que se pretende aderir foi instituída por órgão
ou entidade federal? Sim Justiça Federal do

Paraná (0873821)

6 O edital realizado para o registro de preços admite
adesão à ata? Sim

Edital JFPR - Pregão
011/20 - Item 14.1 do
Capítulo XIV (0875626 -
pág. 10).

7 A ata de registro de preços está dentro do prazo
de sua vigência? Sim

Vigente até 06/07/2021
(0873821)

Edital JFPR - Pregão
011/20 Item 2.1 do
Edital (0875626 - pág.
37) 

8
Foi juntada a cópia da ata de registro de preços a
que se pretende aderir, bem como a cópia do edital
do certame que lhe deu origem?

Sim
Edital JFPR - Pregão
011/20  (0875626)

Ata RP JFPR (0873821)

9
O edital que deu origem à ata permite a adesão
para aquisição em quantidade suficiente ao
demandado pela Administração?

Sim

Edital JFPR - Pregão
011/20  (0875626 -
pág. 10)

Anuência do órgão
gerenciador (0875942)

10 Foi juntada a cópia da publicação da Ata de
Registro de Preços? Sim 0873821

11
Existe justificativa ou manifestação da unidade
requisitante sobre a adequação do objeto e das
condições registradas em ata à demanda da
Administração?

Sim

Memorando 547
(0875070)

Aceite do fornecedor
(0875897)

Anuência do órgão
gerenciador (0875942)

12 Existe pesquisa de preços e justificativa da
vantajosidade da contratação por adesão? Sim

Despacho
SEIC 0873696

 

13
Foi realizada a necessária consulta ao órgão
gerenciador da ata de registro de preços,
informando os quantitativos pretendidos, para fins
de verificação da possibilidade de adesão?

Sim Pedido ao órgão
gerenciador (0875147)

14 Consta nos autos a resposta afirmativa do órgão
gerenciador? Sim Anuência do órgão

gerenciador (0875942)

15
Foi realizada a necessária consulta ao fornecedor,
para indagá-lo acerca do interesse de celebrar a
contratação por adesão, nos termos registrados
em ata, de acordo com a quantidade pretendida?

Sim

 

Consulta ao fornecedor
(0875173)

 

16 Consta dos autos a resposta afirmativa do
fornecedor? Sim Aceite do fornecedor

(0875897 )

17
Verifica-se a possibilidade de celebrar a contratação
dentro do prazo de vigência da ata, observando-se
o limite máximo de 90 dias contados da data de
autorização expedida pelo órgão gerenciador?

Sim Data de autorização:
07/04/2021 (0875942)
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18
Consta demonstração da existência de dotação
orçamentária para cobrir a despesa com a
contratação pretendida?

Sim
 

0877054, 0877228 e
0877833

19

A minuta de termo de contrato, se houver,
obedece às mesmas cláusulas do termo de
contrato decorrente da licitação, ressalvando-se
condições peculiares à administração aderente, tais
como: qualificação, data de início da execução, local
onde será entregue ou executado o objeto e
quantidade?

 Não  Pendente

20 A empresa demonstra que permanece cumprindo
as condições de habilitação? Sim

SICAF (0875593)

Consulta consolidada
TCU (0875595)

21 Consta consulta no CADIN? Sim 0875592

22

Consta nos autos a consulta acerca da existência
de registro impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal
da Transparência?

Sim

Declaração 0875971

e

Consulta consolidada
TCU (0875595)

 

 
Como visto,  impende atender aos itens 4 e 19 da

tabela de verificação acima.
Analisados os autos, e desde que  sanadas as

pendências constatadas na Lista de Verificação acima,   não
haverá óbice à pretendida adesão à Ata de Registro de Preços
nº 03/2020 (0873821), oriunda  do Pregão Eletrônico n.º
011/20 (0875626) - JFPR, que tem por objeto o Registro de
Preços de serviços de webconferência, webinar e streaming
de áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento, que resultará
 na contratação da empresa XP ON CONSULTORIA LTDA ,
inscrita no CNPJ 23.518.065/0001-29, para o fornecimento de
30 unidades do produto   "Serviço de webconferência,
webinar e streaming de áudio/vídeo.
Fabricante/Produto/Modelo: Zoom – ZOOM Meetings
webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo CRC
Conference Room Connector (H323/SIP), Chet, Gravação",
 com valor unitário registrado no montante de R$ 827,00
(oitocentos e vinte e sete reais), totalizando  R$ 24.810,00
(vinte e quatro mil oitocentos e dez reais), na conformidade
com o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços.

 
À consideração superior.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
15/04/2021, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 15/04/2021, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878400 e o código CRC BF3A2418.

0006002-81.2020.6.02.8000 0878400v37

Parecer 370 (0878400)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 287



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
À Secretaria de Administração, para cumpriemnto

das diligências constantes do Parecer 370 (0878400), da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/04/2021, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879740 e o código CRC AFE6E797.

0006002-81.2020.6.02.8000 0879740v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0879740, que se

reporta ao Parecer nº 370, da AJ-DG (doc. 0878400), aprovo o
Termo de Referência de evento 0853814, resultado do
trabalho desempenhado pela equipe de planejamento
constituída pela  Portaria Presidência 272/2020 TRE-
AL/PRE/DG/GDG (documento 0751627), na forma assinalada
no Despacho SRPP 0854401.

O Termo de Referência foi antecido de estudos
técnicos, na forma da legislação de regência (doc. 0785343).

Assim, atendido o requisito do item 4 da Lista de
Verificação que integra o citado Parecer AJ-DG nº 370, remeto
os autos à SLC, para adequar a minuta contratual que integra,
como Anexo III, o Edital que originou a ARP - 0875626, em
face do que exigido no item 19 da mencionada Lista de
Verificação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2021, às 22:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879954 e o código CRC C3EDA452.

0006002-81.2020.6.02.8000 0879954v1

Despacho GSAD 0879954         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 289



 
PODER JUDICIÁRIO 
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 Contrato nº XX/2021 
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CONTRATO Nº XX/2021 
Processo nº 0006002-81.2020.6.02.8000 

MINUTA 

 

Contrato de prestação de serviços de 
webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento, 
firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e a empresa XP ON Consultoria LTDA, 
por meio de adesão à Ata de Registro de Preços 
nº 003/20 (JFPR) oriunda do PE nº 011/20 (JFPR). 

 

CONTRATANTE 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da 
União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68. 

 

CONTRATADA 

XP ON CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ 23.518.065/0001-29, com sede em 
Brasília/DF, na SC/N Quadra 05, Bloco A Em A SL 1406, ASA NORTE, CEP 70.715-010, e-
mail contato@xpon.com.br, telefone (61) 3247-2000, representado neste ato por seu 
Diretor Geral, Sr. Aguinaldo Alves Barbosa, portador da Carteira de Identidade n.º 
1179992-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob n.º 234.903.811-49, a seguir denominada 
CONTRATADA. 

 

I. OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de webconferência, 
webinar e streaming de áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento. 

1.2.  A descrição detalhada do objeto acima se encontra no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital, que passa a ser o Anexo I deste contrato. 

 

II. VIGÊNCIA 

2.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos 
termos do art. 57, da Lei nº. 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos:  

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
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2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual; 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo 
aditivo. 

2.4. Não poderá ser prorrogado o contrato quando: 

2.4.1. Os preços estiverem superiores à média definida com base em pesquisa de 
mercado; ou  

2.4.2. a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do 
próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os seus efeitos. 

 

III. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com recursos previstos 
no Programa de Trabalho: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa 
Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° XXXX (XXXX); Nota de Empenho 
n.º 2021NEXXXXXX, de XX/XX/2021. 

 

IV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Serviços 

4.1. Realizar o serviço cumprindo todas as obrigações relacionadas ao objeto da 
prestação, nos termos e prazos estipulados, de acordo com o constante no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 011/20 (JFPR) e seus Anexos, na proposta apresentada e nos 
termos deste contrato, com observância de todas as leis, regulamentos e normas 
técnicas pertinentes. 

4.1.1. Os serviços deverão ser realizados no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, e quaisquer dúvidas a 
respeito de sua execução poderão ser sanadas através do e-mail coinf@tre-al.jus.br. 

4.1.2. É vedada à empresa Contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste 
Contrato.  

4.2. Dar início aos serviços na data definida na Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal 
deste contrato. 

 

Garantia 

4.3. Apresentar garantia, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura deste 
Contrato, com validade desde o início da vigência do prazo contratual até 3 (três) meses 
após o término da vigência, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do 
contrato, optando por uma das seguintes modalidades, nos termos do art. 56 da Lei 
8.666/1993: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 
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c) fiança bancária.  

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

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela Contratada. 

4.3.2. Os termos do seguro-garantia, caso se opte por essa modalidade, deverão prever 
expressamente os eventos indicados no subitem acima. 

4.3.3. A garantia apresentada pela CONTRATADA somente será liberada ante a 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da 
contratação. Caso a empresa não comprove esse pagamento até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento 
dessas verbas trabalhistas. 

4.3.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do 
contrato. 

4.4. Renovar a garantia a cada prorrogação efetivada no contrato. 

 

Preposto 

4.5. Nomear e indicar preposto, até a data de início da execução dos serviços, para 
representá-la, prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura 
surgirem durante a execução do contrato, perante o Fiscal e o Gestor do contrato. 

4.6. Proceder à busca e entrega de documentos atinentes a este Contrato, mediante 
seus prepostos, quando se fizer necessário. 

 

Disposições Gerais 

4.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, assim como manter a compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente. 

 

V. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços dentro das normas do contrato, permitindo o livre acesso às instalações, 
quando assim for por ela solicitado, em conformidade com os procedimentos internos de 

Minuta de contrato de adesão (0880426)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 292



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 Contrato nº XX/2021 

 PA nº 0006002-81.2020.6.02.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

segurança. 

5.2. Efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato estritamente de 
acordo com o disposto nas Cláusulas VI - Preço e VII - Pagamento. 

5.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades ocorridas em relação à 
execução do presente Contrato. 

5.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventual multa, nos termos 
da Cláusula IX – Penalidades. 

 

VI. PREÇO 

6.1. O valor total deste contrato é de R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e dez 
reais) sendo que pelo objeto deste contrato, a CONTRATANTE efetuará o pagamento dos 
seguintes valores unitários: 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 30 

Serviços de webconferência, webinar 
e streaming de áudio/vídeo 
Fabricante/Produto/Modelo: Zoom – 
ZOOM Meetings 

R$ 827,00 R$ 24.810,00 

 

6.2. O valor descrito no item acima será correspondente aos serviços efetivamente 
prestados no mês que antecede aquele em que foi emitida a fatura a ser paga. 

6.3. Incluídos no preço estão todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com seguros, 
licenças, taxas, alvarás, transportes e remoção de entulhos, alojamento e alimentação 
do pessoal e, ainda, todas as ferramentas e materiais necessários à execução do objeto 
deste contrato. 

 

VII. PAGAMENTO 

Termos de Recebimento 

7.1. Por ocasião da entrega, será fornecido pela CONTRATANTE um Termo de 
Recebimento Provisório, de acordo com o disposto no artigo 73, inciso I, alínea "a", da 
Lei 8.666/93. 

7.2. Quando da análise dos serviços executados, o Executor do Contrato avaliará o 
serviço de forma global, podendo apontar correções a serem realizadas no prazo 
máximo de 20% (vinte por cento) daquele inicialmente estabelecido para a conclusão 
dos serviços.  

7.3. O Termo de Recebimento Definitivo, devidamente circunstanciado, será expedido 
pela ADMINISTRAÇÃO, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da expedição do 
último Termo de Recebimento Provisório. 

7.4. Após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA estará apta 
a apresentar a nota fiscal ao Executor do Contrato para Atesto. 
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Nota Fiscal 

7.5. Obrigatoriamente deverão constar na nota fiscal o banco, agência e número da 
conta da CONTRATADA.  

7.5.1. Além das informações constantes da cláusula anterior, a contratada deverá 
informar no documento fiscal o valor do imposto de renda e das contribuições a serem 
retidas por ocasião do pagamento, conforme disposto na IN/SRF n.º 1.234/2012 e 
demais normativos da Fazenda Pública. A inobservância dessa exigência implicará em 
multa por descumprimento de obrigação acessória, prevista no item 9.2.3 deste 
instrumento, sem prejuízo de comunicação à Receita Federal. 

7.6. Cabe aos Executores do Contrato atestar, no prazo de 03 (três) dias úteis contados 
a partir do recebimento da nota fiscal, que os serviços foram ou não devidamente 
executados em total consonância com o presente contrato. 

7.7. Caso a nota fiscal apresentada esteja em total consonância ao contrato e todas as 
obrigações relacionadas ao presente contrato hajam sido devidamente cumpridas, o 
Gestor do Contrato encaminhará a nota fiscal à COFIN para o devido pagamento; 

7.7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 20 (vinte) dias, 
contados do atesto nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 
40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 1993; 

7.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 

7.7.4. Caso se constate o descumprimento de obrigações contratuais ou de manutenção 
das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a 
Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a 
incapacidade de corrigir a situação;  

7.7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 

Documentos Necessários ao Pagamento 

7.8. Previamente à realização de todo e qualquer pagamento, a CONTRATADA deverá 
apresentar, documentação comprovante do cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, especialmente: 

7.8.1. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, que abrange também a Certidão Negativa de Débito - INSS (conforme Portaria nº 
358/MF de 5 de setembro de 2014), emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
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7.8.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 

7.8.3. Comprovante de quitação com débitos decorrentes do Fundo de Garantia e Tempo 
de Serviço, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação - FGTS; 

7.9. Em relação à comprovação de regularidade exigida, a CONTRATADA poderá 
substituir a apresentação de documentos por meio da apresentação de extrato obtido 
do SICAF. Qualquer outro documento não constante do SICAF deverá ser entregue 
juntamente com a nota fiscal para processamento do pagamento. 

7.10. A irregularidade para com qualquer dos itens acima ou a não apresentação das 
certidões que comprovem a situação de regularidade, quando solicitada pela 
CONTRATANTE por qualquer meio idôneo, caracterizará descumprimento de obrigação 
acessória, tal como previsto nos itens 9.2.3 e 9.2.3.1 deste Contrato. 

7.11. Havendo dúvida quanto à autenticidade da cópia apresentada, poderá o Executor 
do Contrato solicitar a apresentação de documento original ou fotocópia autenticada. 

7.12. Verificando a CONTRATANTE que os documentos acima elencados não serão 
apresentados, lhe cabe o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis para a CONTRATADA. 

 

Pagamento 

7.13. O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado em moeda corrente 
nacional, após a autorização de despesa emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, mediante crédito bancário, nos prazos previstos nos subitens 7.7.1 e 7.7.2 
deste Contrato. 

7.14. Por época do pagamento será retido na fonte o imposto sobre a renda de pessoa 
jurídica (IRPJ), a contribuição sobre o lucro líquido (CSLL), a contribuição para 
financiamento da seguridade social (COFINS) e a contribuição para o PIS/PASEP, 
conforme dispõe a IN n.º 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal, de 12 de Janeiro 
de 2012, e suas alterações posteriores. Essa retenção, no entanto, não recai sobre 
pessoas jurídicas que optarem pelo SIMPLES. 

7.14.1. Para efeito do disposto no subitem anterior, a opção pelo SIMPLES deverá ser 
demonstrada mediante apresentação do termo de opção ou da ficha cadastral, ambos 
de competência da Receita Federal e declaração na forma do Anexo IV da Instrução 
Normativa SRF nº 1.234/12, de 12 de janeiro de 2012, assinadas pelo seu representante 
legal. 

 

Retenções 

7.15. Será retido, se for o caso, o valor de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da 
nota fiscal, a título de contribuição para o INSS, de acordo com o art. 219, do Dec. 
3.048/99. 

7.16. Poderá ser retido, ainda, se for o caso, o imposto sobre serviços e serviços de 
qualquer natureza (ISS/ISSQN), de acordo com a legislação municipal vigente. 

7.17. Por ocasião do pagamento, poderá haver retenção de crédito referente ao 
ressarcimento de eventuais danos provocados pela CONTRATADA, correspondentes ao 
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prejuízo sofrido pela Administração ou multas (principais ou acessórias) que porventura 
vierem a ser aplicadas à CONTRATADA. 

7.17.1. Caso venha a ocorrer, a retenção será objeto de procedimento administrativo, 
sendo assegurada ampla defesa à CONTRATADA. 

 

VIII. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

8.1. Em caso de atraso na emissão da Ordem Bancária, por parte da CONTRATANTE, em 
favor da CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento acrescido da variação do IPC-
FIPE, desde a data prevista para o pagamento da parcela até a data do efetivo 
pagamento, consoante o disposto no art. 40, inc. XIV, Alínea d, da Lei 8.666/93, desde 
que requerido pela interessada. 

 

IX. PENALIDADES 

9.1. No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-
se-á às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a multas 
pecuniárias, sem prejuízo da rescisão contratual. 

9.2. Salvo se previstos percentuais diversos no Anexo I – Termo de Referência, serão 
aplicadas subsidiariamente as seguintes multas: 

9.2.1. Pela total inexecução dos compromissos assumidos em função do presente 
contrato, multa de 30% (trinta por cento), atualizada pelo IPC-FIPE até a data do 
inadimplemento, calculado com base no valor anual do contrato constante do item 6.1. 

9.2.2. Pela inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do presente 
contrato, multa de até 20% (vinte por cento), que será calculada sobre a parcela 
inadimplida, atualizada pelo IPC-FIPE até a data do inadimplemento. 

9.2.3. Pelo descumprimento de obrigações acessórias ao contrato, tais como a não 
apresentação de quaisquer dos documentos atinentes a este Contrato ou a 
apresentação de nota fiscal sem a discriminação de valores tais como a contribuição 
para o INSS, multa de 01% (um por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal 
apresentada. 

9.2.3.1. Pela não apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
previdenciária e trabalhista (Receita Federal, INSS, FGTS e CNDT), multa de 5% (cinco 
por cento), aplicável sobre a parcela inadimplida; 

9.2.4. Ocorrendo atraso nos prazos estipulados neste Contrato e que não estejam 
especificados na Cláusula 20 do Anexo I – Termo de Referência, multa de 01% (um por 
cento) por dia de atraso, calculada sobre a parcela em mora, limitada a 10% (dez por 
cento), sendo que o atraso superior a 10 (dez) dias poderá caracterizar o 
descumprimento total da obrigação assumida . 

9.2.5. Com relação aos chamados referentes à garantia, a empresa contratada estará 
sujeita a multa de mora de 1% (um por cento) por hora excedente ao período máximo 
permitido para término do reparo e/ou solução do problema. O cálculo terá como base o 
valor do dispositivo cotado na proposta da empresa, limitada a 10% (dez por cento).  
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9.3. A CONTRATANTE poderá reter, provisoriamente, valores correspondentes a 
eventuais multas no decorrer do procedimento instaurado para aplicação de 
penalidades; 

9.4. Na aplicação das sanções previstas neste contrato, a Administração considerará, 
motivadamente, as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus 
efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público 
decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, 
se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, “caput”, da Lei 
nº 8.666/1993; 

9.5. As multas cominadas à CONTRATADA poderão ser, a critério da CONTRATANTE, 
descontadas dos pagamentos devidos e imediatamente convertidas em renda da 
UNIÃO; A CONTRATADA será notificada da rescisão contratual ou de quaisquer 
penalidades que lhe venham a ser aplicadas em decorrência de infringência das 
condições contidas neste Contrato. 

9.6. Poderão ser aplicadas, ainda, as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520 
e nas demais disposições da Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar. 

 

X. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

10.1. No caso de a CONTRATADA prever atraso no início ou na conclusão da execução 
do contrato, poderá solicitar prorrogação de prazo, desde que presentes: justo motivo 
(de acordo com o § 1º, art. 57, da Lei 8.666/93) e prova documental da alegação. 

10.1.1. O pedido de prorrogação, enquanto não analisado, não suspende ou interrompe 
o prazo de execução do contrato. 

10.2. Não sendo apresentado pedido de prorrogação, ou caso apresentado, não seja 
aceito, a aplicação da penalidade prevista no item 9.2.4. realizar-se-á em procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 

 

XI. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação 
por parte da CONTRATANTE, por servidores designados para tal, que exercerão a função 
de Gestores do Contrato; 

11.2. Os gestores do Contrato têm autoridade para exercer, em nome do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização, principalmente quanto: 

11.2.1. aos meios utilizados pela contratada para execução dos serviços, avaliando se 
são adequados para garantir a integridade dos equipamentos objeto da manutenção e 
segurança dos usuários; 

11.2.2. à conformidade dos serviços executados com as exigências contidas neste 
Contrato; 

11.2.3. à adequação dos procedimentos utilizados pela CONTRATADA em relação às 
exigências da legislação que regulamente ou que venha a regulamentar o objeto deste 
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Contrato. 

11.3. O Gestor e Fiscal do Contrato somente aceitarão os serviços e/ou materiais se 
forem executados/entregues com estrito atendimento às condições expressas nos 
subitens acima. 

11.4. Caberá aos gestores do Contrato a notificação da CONTRATADA de que trata o 
item 9.5 pela aplicação de penalidade, nos casos em que lhe seja cabível, de acordo 
com a Cláusula IX – Penalidades. 

11.5. A fiscalização de que trata os itens anteriores será exercida no interesse da 
CONTRATANTE, não excluindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicando 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

XII. RESPONSABILIDADE CIVIL 

12.1. A CONTRATADA assume total responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou 
material que seus empregados ou prepostos venham a causar aos servidores e/ou 
patrimônio da CONTRATANTE, a terceiros e/ou ao patrimônio de terceiros, quando da 
execução do objeto desta licitação e, em especial: 

12.1.1. pelas eventuais multas e outras quaisquer penalidades ou despesas decorrentes 
da infração de leis e posturas que se relacionarem com a prestação do serviço 
contratado, de forma que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser 
atribuídas à CONTRATANTE; 

12.1.2. por todo e qualquer acidente de trabalho que porventura venha a ocorrer com 
seus prepostos durante a execução do serviço, nos termos da Portaria n.º 3.214/78, do 
Ministério do Trabalho; 

12.1.3. pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas referentes aos 
serviços executados por seus empregados, os quais não possuem nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

12.1.4. pelos atos e omissões de seus prepostos quanto a quaisquer danos ou prejuízos 
que venham a causar a pessoas, ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros. 

12.2. A CONTRATANTE estipulará o prazo para reparação do(s) dano(s) causado(s), 
quando cabível. 

12.3. A CONTRATADA, sem ônus adicional para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
poderá incluir no presente contrato, Seguro de Responsabilidade Civil contra acidentes 
ou danos pessoais a terceiros, desde que tais eventos possam ser atribuídos direta e 
exclusivamente a atos e/ou omissões de seus prepostos. 

12.4. O término da vigência deste contrato não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA por obrigações derivadas ou originadas pela execução do objeto. 

 

XIII. ALTERAÇÃO E RESCISÃO 

13.1. Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente, pela CONTRATANTE, ou por 
acordo entre as partes, nos casos previstos no artigo 65, seus incisos e parágrafos, da 
Lei 8.666/93. 
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13.2. A rescisão deste Contrato se dará na forma e nas hipóteses previstas na Lei n.º 
8.666/93. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração de promover a rescisão 
administrativa do presente Instrumento, em atenção ao artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 

13.4. São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação do contrato de 
prestação de serviços com a empresa que venha a contratar empregados que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal regional eleitoral de Alagoas, conforme artigo 
3º da Resolução 7/2005 do CNJ. 

13.5. São vedados a manutenção, o aditamento ou a prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à 
disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o exercício de funções de 
chefia, pessoas que incidam nas vedações dos arts. 1º e 2º da Resolução Nº 156 do CNJ, 
de 08 de agosto de 2012. 

 

XIV. REAJUSTE 

14.1. A periodicidade de reajuste é de um ano, contado da data-limite para 
apresentação da proposta, conforme a Lei n.º 10.192 de 14 de fevereiro de 2001. 

14.1.1. O reajuste de que trata o subitem acima, será calculado de acordo com a 
variação do IPC-FIPE do período, tendo como fórmula de cálculo a seguinte: 

R = [(I - I0)/I0]*P 

 

R = Valor do reajuste 

I = Índice da data do reajuste 

I0 = Índice da data de apresentação da proposta ou do último reajuste concedido. 

P = Valor contratual a ser reajustado. 

 

14.2. Incumbirão à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso e a 
demonstração analítica de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE. 

14.2.1. Os reajustes a que a contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a 
vigência do contrato serão objeto de preclusão lógica com a assinatura da prorrogação 
contratual, visto ser fator decisivo para a prorrogação, ou com o encerramento do 
contrato. 

 

XV. VINCULAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/20 (JFPR), bem 
como a todos os seus anexos, e à proposta apresentada, sendo que o Tribunal Regional 
eleitoral de Alagoas somente aceitará o objeto deste contrato caso verifique a 
conformidade entre o que foi cotado e o que foi apresentado no momento da entrega. 

 

XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. Integram este contrato a proposta da CONTRATADA apresentada por época do 
Pregão Eletrônico nº 011/20 (JFPR) e seus anexos. 

16.2. Todas as notificações de que trata este Contrato serão feitas por escrito, 
preferencialmente em meio eletrônico, para o endereço especificado no preâmbulo. 

16.3. Fica eleito o foro Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas para dirimir 
questões oriundas deste Contrato. 

16.4. A execução do presente contrato será regida pelas disposições contidas nas Leis 
nº 8.666/93, 10.520/02, 8.078/90 e legislação complementar. 

16.5. Os casos omissos serão resolvidos por mútuo entendimento das partes 
contraentes e constituirão objeto de termo aditivo ao presente contrato, tudo de acordo 
com os preceitos da Lei nº 8.666/93. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio 
eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema 
Eletrônico de Informações da CONTRATANTE. 
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ANEXO I  

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE 

1.1. Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná - Avenida Anita 
Garibaldi, 888 - 2º andar - Cabral - (041) 3210-1560. E-mail: dirninf@jfpr.jus.br. 

 

2. OBJETO 

2.1. ITEM 01 – Contratação de Serviços de webconferência, webinar e streaming de 
áudio/vídeo. 

2.1.1. A solução ofertada deverá ser de um único fabricante e ter todos os seus 
componentes compatíveis entre si. 

2.2. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos 
serviços descritos do item 2.1 deste edital para consultoria / configuração / 
desenvolvimento / integração / migração ou implementação de recursos adicionais aos 
mesmos. 

2.3. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços 
descritos do item 2.1 deste termo para capacitação da equipe quanto a operação, 
implantação, configuração, desenvolvimento, integração, 
importação/migração/exportação de dados ou implementação de recursos adicionais 
aos mesmos. 

2.4. Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 deverão ser fornecidos pela mesma empresa licitante por 
questões de compatibilidade. O edital será de adjudicação global dos itens. 

 

3. PARTÍCIPES 

3.1. JFPR – JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ, situada à Avenida Anita Garibaldi, 888 - Bairro 
Cabral - Curitiba/PR – CEP 80.540-901; 

3.2. JFSC – JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, situada à Rua Paschoal Apóstolo 
Pítsica, 4810 - Bairro Agronômica – Florianópolis/SC - CEP 88.025-255; 

3.3. JFRS – JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, situada à Rua Otávio Francisco 
Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/RS - CEP 90.010-395; 

3.4. TRF4 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, situado à Rua Otávio 
Francisco Caruso da Rocha, 300 - Centro Administrativo Federal - Bairro Praia de Belas - 
Porto Alegre - RS - CEP 90.010-395; 

3.5. TRE/PR – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, situado à Rua João Parolin, 
224 - Prado Velho, Curitiba/PR, CEP 80.220-902. 

 

4. QUANTITATIVOS 

OBJETO UNIDADE JFPR JFSC JFRS TRF4 TRE/PR TOTAL 
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2.1. - ITEM 01 
(webconferência) 

contas de 
acesso 

500 350 500 70 200 1620 

2.2. - ITEM 02 (horas de 
suporte) 

horas 240 240 240 240 120 1080 

2.3. - ITEM 03 (horas de 
treinamento) 

horas 1200 1000 1000 200 400 3800 

 

5. DEFINIÇÕES GERAIS 

5.1. Para fins deste Termo de Referência: 

5.1.1. JUSTIÇA FEDERAL: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, 
a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, a Seção Judiciária de 
Santa Catarina, em Florianópolis – SC, e a Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba – PR 
serão denominados simplesmente de “JUSTIÇA FEDERAL”. 

5.1.2. STI: para fins deste termo de referência, o setor de tecnologia da informação do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre – RS, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná, em Curitiba – PR, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre – RS, da Seção Judiciária de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, e da Seção 
Judiciária do Paraná, em Curitiba – PR serão denominados simplesmente de “STI”. 

5.1.3. JFPR: a Justiça Federal do Paraná será denominada simplesmente de “JFPR”. 

5.1.4. JFRS: a Justiça Federal do Rio Grande do Sul será denominada simplesmente de 
“JFRS”. 

5.1.5. JFSC: a Justiça Federal de Santa Catarina será denominada simplesmente de 
“JFSC”. 

5.1.6. TRF4: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região será denominado simplesmente 
de “TRF4”. 

5.1.7. TRE/PR: o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná será denominado simplesmente 
de “TRE/PR”. 

5.1.8. NTI: o Núcleo de Tecnologia da Informação da Justiça Federal do Paraná será 
denominado simplesmente de “NTI”. 

5.1.9. CONTRATADA: a empresa vencedora do processo licitatório e responsável pelo 
objeto será denominada simplesmente de “CONTRATADA”. 

5.1.10. PRODUTO: o objeto do termo de referência e seus componentes, seja ele 
hardware, software, acessório, periférico ou consumível será denominado simplesmente 
de "produto". 

5.1.11. CHAMADO: as manifestações dos usuários sobre algumas de suas necessidades 
em relação às áreas de software, infraestrutura, hardware e rede, considerando 
incidentes ou serviços, serão denominadas simplesmente de “CHAMADO”.  

5.1.12. HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL: o período compreendido entre 11 
(onze) e 19 (dezenove) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados, será 
denominado simplesmente de "HORÁRIO PADRÃO DA JUSTIÇA FEDERAL". 

5.1.13. WEBCONFERÊNCIA: reunião ou encontro virtual realizada pela internet através 
de aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentações, voz, 
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vídeo, textos e arquivos via web. Na webconferência, cada participante assiste de seu 
próprio computador, celular, tablet, notebook, smart TV ou dispositivo análogo. 

5.1.14. WEBINAR: tipo de webconferência no qual a comunicação é de uma via apenas, 
ou seja, somente uma pessoa (palestrante/orador/professor/conferencista) se expressa e 
as outras assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao uso de chats 
e quiz de perguntas/respostas. 

5.1.15. STREAMING: transmissão contínua, também conhecida por fluxo de mídia. É uma 
forma de distribuição digital, em oposição à descarga (download/upload) de dados. A 
difusão de dados é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia (áudio 
e vídeo) através da rede internet. 

5.1.16. MP4: refere-se especificamente a MPEG-4 Part 14. Um padrão de container de 
áudio e vídeo que é parte da especificação MPEG-4 desenvolvido pela ISO/IEC 14496-14. 
A extensão oficial do nome do arquivo é “.mp4”. 

5.1.17. DATACENTER: ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos de 
processamento e armazenamento de dados, e sistemas de ativos de rede, como 
switches, roteadores, e outros.  

5.1.18. NUVEM (ou computação em nuvem): disponibilidade de recursos ou sistemas, 
especialmente armazenamento de dados, capacidade de computação, sistemas de 
informação, sistemas de comunicação, dentre outros, sem o gerenciamento ativo direto 
do usuário. O termo geralmente é usado para descrever datacenters de processamento 
de informações e comunicação, disponíveis a uma grande massa de usuários, pela 
internet. 

5.1.19. CHAT: designa aplicações de conversação em tempo real (conversação em 
páginas web ou mensageiros instantâneos). 

 

6. PROPOSTA 

6.1. Apresentação de proposta devendo constar, obrigatoriamente: 

6.1.1. O preço unitário do produto ofertado para cada item. 

OBJETO UNIDADE 

2.1. ITEM 01 (webconferência) Conta de Acesso (valor em R$ para 12 meses) 

2.2. ITEM 02 (horas de suporte) Hora (valor em R$ para 1 hora) 

2.3. ITEM 03 (horas de 
treinamento) 

Hora (valor em R$ para 1 hora) 

 

6.1.2. A indicação do fabricante (marca) e do modelo do produto/serviço ofertado, para 
cada item. O modelo indicado não pode ser genérico (nome do fabricante, descrição do 
produto/serviço, etc.) e deve possibilitar a conferência das características do produto 
através dos canais de comercialização do fabricante no Brasil (site, folder, etc.). 
Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da Empresa 
Licitante e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico 
que acompanha o material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do 
fabricante. 
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6.2. A proposta será analisada pelos técnicos da JUSTIÇA FEDERAL considerando as 
informações prestadas na proposta e/ou análise de folders ou sites de internet. A 
Empresa Licitante deverá encaminhar na proposta documentação que auxilie nesta 
análise ou indicar sites onde a informação possa ser consultada pelos técnicos da 
JUSTIÇA FEDERAL. Dentre esta documentação, obrigatoriamente, devem constar: 

6.2.1. Descrição completa do produto/serviço ofertado (folders, site, etc.). 

6.2.2. Comprovação de que o modelo do produto/serviço ofertado pela Empresa 
Licitante está sendo produzido pelo fabricante (no Brasil ou no exterior) e 
comercializado normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil. 

6.2.3. Comprovação de que o fabricante da solução possui assistência técnica/suporte 
em território nacional (Brasil), para o modelo ofertado pela Empresa Licitante. 

6.2.4. Declaração informando se a Empresa Licitante é a fabricante, revendedora ou 
distribuidora autorizada do fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor 
autorizado pelo fabricante dos produtos/serviços. Caso a Empresa Licitante não possua 
uma das qualificações exigidas anteriormente, deverá ser apresentada declaração da 
própria Empresa Licitante de que a aquisição dos produtos/serviços, objeto deste termo 
de referência, será realizada através de um canal do fabricante, para produtos 
especificados pelo fabricante para uso no Brasil. 

6.3. A simples apresentação de proposta com a "repetição" das especificações técnicas 
exigidas neste termo de referência não garante o atendimento integral do objeto. 

6.4. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação técnica ou 
documental. 

6.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca 
da empresa licitante, incluindo os manuais ou documentos anexados. 

 

7. AMOSTRA 

7.1. A Empresa Licitante deverá fornecer acesso aos produtos/serviços licitados para fins 
de conferência de atendimento aos itens do edital, e consistirá dos seguintes itens: 

7.1.1. Conta de usuário administrador/proprietário com possibilidade de inclusão de 
mais 9 usuários;  

7.1.2. Apoio e suporte técnico para configuração e saneamento de dúvidas, 
remotamente; 

7.1.3. Prazo de acesso a amostra pelo período mínimo de 10 (dez) dias úteis contados a 
partir da informação de entrega da amostra, em meio escrito, pela Empresa Licitante; 

7.1.4. A amostra será exigida da Empresa Licitante na ordem de classificação da fase de 
lances. A Licitante será convocada a apresentar a amostra do produto/serviço, conforme 
definição constante do item 6.1 e seus subitens, objeto da licitação, de marca e modelo 
idêntico ao cotado, para avaliação técnica de compatibilidade com as especificações e 
padrão de qualidade constantes do Termo de Referência. 
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7.2. A amostra deverá ser entregue, integralmente, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis após a notificação da JFPR. O processo licitatório ficará suspenso até o laudo final 
do NTI da JFPR sobre a amostra apresentada. 

7.3. O prazo estabelecido no item 7.2 para apresentação da amostra refere-se ao prazo 
de liberação de acessos aos produtos/serviços e a informação de entrega da amostra, 
em meio escrito, o que ocorrer por último. 

7.4. A informação de entrega da amostra deverá estar devidamente identificada com o 
número do certame, o número do item, o CNPJ, telefone para contato e a Razão Social 
da Empresa Licitante. 

7.5. A entrega de manuais, “folders”, páginas impressas da Internet, declarações de 
fabricantes ou quaisquer outros documentos técnicos não substituem a amostra, que 
deverá ser entregue pela empresa, independentemente dos documentos apresentados. 

7.6. A não entrega da amostra no prazo supracitado no item 7.2 ou a recusa técnica da 
amostra pela JFPR desclassificará a Empresa Licitante do processo licitatório. 

7.7. A amostra deverá ser totalmente funcional com o sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Pro 64 bits, instalado em idioma Português do Brasil. 

7.8. A amostra deverá estar apta para a realização de todos os testes referentes às 
exigências técnicas e de qualidade constantes do Termo de Referência. 

7.9. Os softwares para execução dos testes serão obtidos pela área técnica diretamente 
no site dos fabricantes, em sua última versão disponível em produção, não sendo 
aceitas versões ainda em homologação ou com customizações específicas para este 
certame, tanto para acesso por aplicativo para instalação local, quanto por navegador. 

7.10. Estando a amostra em conformidade com as especificações, o resultado da análise 
da amostra, bem como a data para a continuidade da sessão do pregão eletrônico, 
momento oportuno para a eventual interposição de recurso, serão comunicados às 
Empresas Licitantes. 

7.11. A Empresa Licitante que não se dispuser a colaborar com as diligências 
preliminares, apresentar a amostra fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em 
desacordo com as especificações será desclassificada e a Empresa Licitante 
subsequente será convocada. 

 

8. SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

8.1. A CONTRATADA não poderá divulgar, mesmo em caráter estatístico, quaisquer 
informações originadas na JUSTIÇA FEDERAL sem prévia autorização formal. 

8.2. A CONTRATADA será responsabilizada quanto à falta de manutenção de sigilo sobre 
quaisquer dados, informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em 
quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos 
ou posteriormente ao término da prestação contratual, não podendo, sob qualquer 
pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da classificação de sigilo 
conferida pela JUSTIÇA FEDERAL a tais documentos ou informações, sob pena de 
aplicação de sanção na forma prevista no item CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES ou 
então, sob pena da Lei. 
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8.3. Quando nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL os técnicos da CONTRATADA ficarão 
sujeitos a todas as normas internas de segurança da JUSTIÇA FEDERAL, inclusive 
àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas 
dependências. 

 

9. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL 

9.1. Designar responsáveis para o acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto contratual. 

9.2. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a 
execução de serviços. 

9.3. Informar à CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos 
serviços prestados. 

9.4. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto 
adquirido. 

9.5. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos bens e serviços fornecidos/prestados pela 
CONTRATADA; 

9.6. Controlar o acesso às dependências da JUSTIÇA FEDERAL, aos técnicos da 
CONTRATADA, responsáveis pela execução dos serviços. 

9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da CONTRATADA, pertinentes à CONTRATAÇÃO. 

 

10. DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

10.1. Utilizar, exclusivamente, pessoal habilitado à prestação dos serviços objeto deste 
Termo de Referência. 

10.2. Quando no ambiente da JUSTIÇA FEDERAL, manter os seus funcionários sujeitos às 
normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL, porém sem qualquer vínculo empregatício 
com o Órgão. 

10.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
JUSTIÇA FEDERAL. 

10.4. Manter os seus funcionários e prepostos identificados por crachá, quando em 
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da JUSTIÇA FEDERAL. 

10.5. Responder pelos danos causados diretamente à administração da JUSTIÇA 
FEDERAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento e a 
execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou o acompanhamento pela JUSTIÇA FEDERAL. 

10.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos ou a 
outros bens de propriedade da JUSTIÇA FEDERAL, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus funcionários, pelo fornecimento ou a prestação dos serviços. 

10.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus funcionários no recinto da JUSTIÇA FEDERAL. 
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10.8. Comunicar a JUSTIÇA FEDERAL qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

10.9. Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante toda a 
execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação na licitação. 

10.10. Cumprir com os prazos de entrega estipulados neste Termo de Referência. 

10.11. Assumir as despesas decorrentes do transporte a ser executado em função do 
objeto do Contrato. 

10.12. Autorizar e assegurar à JUSTIÇA FEDERAL o direito de fiscalizar, sustar e/ou 
recusar os produtos que não estejam de acordo com as especificações constantes da 
Proposta da CONTRATADA. 

 

11. ITEM 01 – Serviços de webconferência, “webinar” e streaming de áudio/vídeo 

11.1. Prestação de serviços de acesso a sistema webconferência, webinar e streaming 
de áudio/vídeo disposto em nuvem. 

11.1.1. O objeto não contempla fornecimento de equipamentos pela contratada. 

11.2. A solução deve ser baseada em sistema distribuído, com pelo menos 3 (três) 
datacenters em diferentes países, no mínimo em 2 (dois) continentes distintos. Serão 
considerados continentes América, Ásia, África, Europa e Oceania. 

11.3. Considera-se o número de 01 (uma) conta de acesso a unidade mínima para 
definição e aplicação dos qualitativos e requisitos técnicos para serviço pretendido no 
item 2.1 - ITEM 01. 

11.4. Os serviços deverão ser prestados em quantidade inicial mínima de 10 (dez) 
contas de acesso, podendo ser acrescida na razão de 01 (uma) conta de acesso até o 
limite máximo da contratação.  

11.5. Deve permitir conexão de no mínimo 300 (trezentos) participantes 
simultaneamente em reuniões de webconferência, sem limitações de tempo de 
conexão. 

11.6. Deve possibilitar conexões H.323/SIP. O número de conexões H.323/SIP mínimas, 
disponibilizadas simultaneamente para as contas contratadas, deve satisfazer a tabela 
abaixo: 

Número de contas conexões H.323 simultâneas 

Menor que 15 0 

15 a 49 5 

50 a 199 40 

200 a 499 50 

500 ou mais 75 

 

11.7. Deve possibilitar a participação/conexão de convidados através do uso de 
aplicativo ou programa próprio, conexão através de browser (Google Chrome, Mozilla 
Firefox ou Internet Explorer),), conexão em endpoints com protocolo H.323 ou 
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endereçamento SIP, conexão com Skype for Business e também conexão por telefone 
(somente áudio). 

11.8. Deve permitir comunicação em áudio e vídeo entre os participantes.  

11.9. Deve permitir a qualquer participante o controle de ativação/desativação de sua 
câmera de vídeo e seu microfone. 

11.10. Deve permitir agendamento, criação e total administração de reuniões 
(webconferências), prévia e durante, através de computadores, notebooks, tablets e 
smartphones. 

11.11. A interface do aplicativo, disposta ao usuário comum, aquela por onde se opera a 
webconferência, o webinar e o streaming, deve ser disposta, ao menos, no idioma 
Portugues/BR e Inglês/US. 

11.12. Deve ser totalmente compatível com os sistemas operacionais: Windows, macOS, 
Android e iOS em suas versões lançadas e disponibilizadas a partir da data de 
01/01/2018. 

11.13. Deve permitir ao administrador da reunião, possuir controles de reunião, como 
habilitar e desativar gravação, apresentação de conteúdo remotamente, chats, 
notificações, dentre outros. 

11.14. Deve possuir painel de gerência centralizada em ambiente web, disponível via 
browser. O gerenciamento deve permitir gerência e controle de usuários, por exemplo, 
adicionar, excluir e atribuir funções e recursos adicionais.  

11.15. Deve permitir ao administrador da reunião o bloqueio/desbloqueio da sala de 
reuniões, não possibilitando novos acessos de participantes enquanto bloqueada. 

11.16. Deve permitir criação/agendamento de reuniões com acesso restrito, 
disponibilizado após utilização de senhas de acesso, permitindo a participação na 
reunião apenas a pessoas autorizadas. 

11.17. Deve permitir ao administrador da reunião, criar salas de reunião separadas, 
paralelas ao desenvolvimento da reunião principal, atribuir participantes a essa sala. 
Estes devem ter a possibilidade de discussão em separado e ter o retorno a reunião 
principal por tempo programado ou então por requisição direta do administrador da 
reunião. 

11.18. Deve permitir configurar o modo de ingresso do dispositivo de áudio e vídeo dos 
participantes na reunião (ligado ou desligado). 

11.19. Deve permitir gerar reuniões com identificação de salas aleatoriamente ou fixas, 
predefinidas. 

11.20. Deve permitir configurar sala de espera, para que os participantes não ingressem 
diretamente na reunião e, possam ser liberados pelo administrador da reunião a entrar, 
um por um. 

11.21. Deve permitir que durante a realização da reunião, o administrador possa colocar 
qualquer participante na sala de espera e possa permitir o seu reingresso, conforme sua 
decisão. 
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11.22. A sala de espera deve isolar o participante não possibilitando identificar 
participantes, áudios, vídeos, arquivos, chats, enquanto estiverem na situação de 
espera, dentro da sala de espera. 

11.23. Deve possibilitar ao administrador da reunião, repassar a outros usuários a 
função de administrador da reunião. 

11.24. Deve possibilitar ao administrador da reunião convidar, antes e durante a 
reunião, participantes através de envio de e-mail, contatos da conta, mensagens para 
que ingressem na webconferência através do acesso ao link de endereçamento da 
reunião. 

11.25. Deve permitir ao administrador da reunião poder desativar os microfones de 
todos os participantes (individualmente ou em lote), além do seu próprio.  

11.26. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “galeria”, 
possibilitando a visualização de pelo menos 16 (dezesseis) “rostos” simultaneamente, 
lado a lado, na mesma proporção, gerando identificação visual (highlight) àquele que 
está falando no instante. 

11.27. Deve permitir layout de visualização dos participantes no estilo “orador ativo”, 
focalizando em proporção maior o orador e miniaturizando (abaixo ou acima) os demais 
participantes. 

11.28. Deve permitir que o participante da reunião fixe a visualização do participante 
que desejar, independentemente de quem seja o orador momentâneo. Modo de 
visualização “pinado” ou fixado. 

11.29. Deve permitir gravação de reuniões em formato “mp4” ao administrador da 
reunião, na nuvem e localmente, dispensada a simultaneidade.  

11.30. Deve permitir capacidade de armazenamento de no mínimo 1 Gb (um gigabytes) 
de dados em gravações de reuniões e bate-papos, por conta, na nuvem. 

11.30.1 Os arquivos não poderão receber qualquer tipo de restrição quanto ao tempo de 
armazenamento durante a vigência contratual. 

11.31. Deve permitir bate-papo por escrito (chat) entre os participantes durante a 
reunião, individualmente ou coletivamente. 

11.32. Deve possibilitar armazenamento local dos chats para cada participante da 
reunião. 

11.33. Deve permitir ao administrador fazer transferência ou disponibilização de 
arquivos para os participantes. 

11.34. Deve permitir a todos os participantes da reunião compartilhar conteúdo 
(arquivos, telas, whiteboards, áudios, programas, apresentações...), dispostos em seu 
dispositivo local, durante a reunião, inclusive utilizando-se de smartphone ou tablets.  

11.35. Deve permitir a todos participantes durante a reunião fazer anotações durante o 
compartilhamento citado no item 11.34, exceto àqueles conectados por H.323 ou SIP. 

11.36. Deve permitir criação de pelo menos 20 (vinte) salas reservadas/grupos de 
trabalho durante a videoconferência, permitindo que os participantes incluídos em cada 
grupo interajam entre si, apenas. 
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11.37. Deve permitir ao administrador da reunião controlar remotamente (assistência 
remota) o computador dos participantes via teclado e mouse. 

11.38. A aplicação/interface de administração dos serviços deve possuir criptografia 
Secure Socket Layer (SSL), quando acessível por protocolo HTTP (browser). 

11.39. A aplicação deve implementar, ao menos, criptografia AES 256-bits ponto a ponto 
nas reuniões de webconferência. Exigir-se-á a criptografia entre o cliente (aplicativo do 
fabricante) instalado no usuário e a nuvem do fabricante. 

11.40. Deve permitir extração de informações operacionais e gerenciais, através de 
funcionalidade própria da aplicação de administração, obtenção de relatórios de uso 
com informações tais como: o número de reuniões ocorridas ou em curso, datas, 
participantes, número de minutos de reunião, dentre outras. 

11.41. Deve disponibilizar acesso através de chamadas/desenvolvimento REST/API a 
funções/funcionalidades dispostas na interface do sistema contratado, possibilitando 
integração com sistema da JUSTIÇA FEDERAL. 

11.41.1 Se o recurso solicitado no item 11.41 necessitar de licenciamento, esse deve ser 
fornecido em conjunto com a solução. 

11.42. Deve possuir documentação, descrição, relações, manuais e exemplo de 
implementação das funções citadas no item 11.41. 

11.43. Deve possibilitar o live streaming, ou seja, a transmissão multimídia para 
plataformas de divulgação de mídias, ao menos ao Facebook e Youtube. 

11.43.1 Esse recurso precisa ser nativo à solução, não sendo admitidas integrações com 
dispositivos externos, tais como câmeras ou webcams. 

11.44. Deve possibilitar a realização de webinar para ao menos 500 (quinhentos) 
participantes concomitantemente, sendo pelo menos 10 (dez) palestrantes e os demais, 
espectadores. 

11.45. O webinar deve possibilitar interação entre palestrante e espectadores através 
de perguntas e respostas e chats e formulários de avaliação. 

 

12. ITEM 02 – Banco de horas de serviço de suporte técnico especializado, on-site, aos 
serviços descritos do item 01 deste edital para consultoria / configuração / 
desenvolvimento / integração / migração ou implementação de recursos adicionais aos 
mesmos 

12.1. Prestação de serviços de suporte técnico de forma presencial (on-site) nos 
produtos/serviços especificados neste edital, nas dependências dos partícipes desta 
licitação. 

12.2. Os serviços técnicos deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) hora, 
acrescidas na mesma proporção até o limite máximo da contratação. Dentro destas 
devem ser contemplados as horas de definição do escopo e planejamento, as horas de 
realização das atividades definidas e as horas de documentação das atividades. As 
atividades realizadas ser documentadas em relatório técnico. 

12.3. Considerar-se-á suporte técnico toda ação de atendimento executada com o 
propósito de manter os serviços disponíveis e/ou implantar melhorias operacionais, 
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compreendendo atividades de análise, preparação, planejamento, acompanhamento de 
projetos, instalação, configuração, atualização, resolução de problemas, manutenção, 
ajustes, repasse de conhecimentos e esclarecimentos relacionados aos 
produtos/serviços, objeto deste, de acordo com solicitações da CONTRATANTE. 

12.4. O suporte técnico poderá envolver, além dos softwares e serviços prestados, todo 
e qualquer equipamento e acessório relacionados aos serviços contratados, tais como: 
microcomputadores, notebooks, smartphones, tablets, endpoints de videoconferência, 
webcams, microfones, entre outros. 

12.5. A CONTRATADA deverá utilizar as melhores práticas da fabricante da solução 
ofertada, seguindo as diretivas impostas pela CONTRATANTE. 

12.6. Os serviços técnicos deverão ser prestados por equipe técnica especializada e 
certificada, da CONTRATADA ou do FABRICANTE do software/serviços contratados, sob 
total responsabilidade da CONTRATADA. 

12.6.1. As comprovações relativas aos vínculos dos profissionais elencados serão 
realizadas por meio da carteira de trabalho do profissional, do contrato social em vigor 
(em sendo sócio da empresa), ou da apresentação de contrato de prestação de serviços, 
sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, além dos respectivos 
certificados, quando da assinatura do contrato e/ou quando da prestação efetiva dos 
serviços, o que convier à CONTRATANTE. 

12.7. O objetivo do suporte técnico especializado tem como premissa atender as 
demandas técnicas da CONTRATANTE, compreendendo o rol exemplificativo descrito 
abaixo, entre outros: 

12.7.1. Esclarecer dúvidas com relação à utilização e configuração da solução 
contratada. 

12.7.2. Examinar, planejar e executar mudanças na solução contratada. 

12.7.3. Reinstalar ou reconfigurar a solução, em caso de mudança do ambiente da 
CONTRATANTE. 

12.7.4. Realizar auditoria e análise de logs da solução ofertada. 

12.7.5. Encaminhar, a pedido da CONTRATANTE, incidentes e problemas ao fabricante 
da solução. 

12.7.6. Realizar formatação, migração de dados de solução legada ou solução de 
autenticação de usuários para o sistema contratado. 

12.7.7. Realizar importação ou exportação de dados de/para formatos de transporte de 
dados, formatos padrão de mercado, a sistema de terceiros. 

12.7.8. Desenvolver rotinas ou conectores que viabilizem acesso a rotinas ou sistemas 
da CONTRATANTE ao serviço contratado, através do uso de REST/API. 

12.7.9. Realizar a migração, importação ou exportação de base ou dados de usuários 
ao/do sistema contratado. 

12.8. O suporte especializado deverá ser prestado, pelo período de vigência contratual 
ou até a finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do pedido/chamado 
ocorra na vigência contratual. 
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12.9. O suporte especializado NÃO se confunde com o “atendimento técnico” relativo à 
garantia dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá contabilizar 
como hora de suporte especializado aqueles serviços que são inerentes ao escopo da 
garantia do serviço/produto. 

12.10. O suporte especializado deverá ser prestado na modalidade “on-site”, nas 
dependências da CONTRATANTE, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 9h às 
19h, sem prejuízo do telessuporte. 

12.11. O suporte especializado poderá ser prestado na modalidade de “telessuporte”, 
via acesso remoto (VPN ou ferramenta similar), desde que tecnicamente viável e 
mediante autorização expressa da CONTRATANTE. 

12.12. O suporte especializado será solicitado mediante a abertura de ordens de 
serviços, observando o seguinte: 

12.12.1. As ordens de serviço (abertura de chamados) serão efetuadas por técnicos da 
CONTRATANTE, por e-mail, com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis. A 
CONTRATADA deverá, nos procedimentos de alinhamento para início da execução 
contratual, informar o e-mail a qual deve ser direcionado toda a comunicação pertinente 
às ordens de serviço / chamados técnicos. 

12.12.2. O serviço de suporte será realizado com base em objetivos específicos 
determinados, contados em um número de horas técnicas de suporte previamente 
combinadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, dentro do limite de horas técnicas 
disponíveis da contratação. 

12.12.3. Constarão das ordens de serviço, entre outros: atividade a ser executada, data 
e hora para início do atendimento, prazo de entrega e quantidade estimada de horas 
técnicas previamente acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, que será 
considerada para fins de pagamento, independentemente do número de profissionais 
alocados ou do tempo efetivamente gasto. 

12.12.4. O prazo de entrega das ordens de serviço poderá ser prorrogado, a critério 
exclusivo da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA apresente, tempestivamente, razões 
de justificativa que comprovem a ocorrência de fatos que fogem ao controle da 
CONTRATADA e impedem sua execução no prazo estabelecido. 

12.12.5. As ordens de serviço poderão ser canceladas, a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, mediante prévia justificativa. As horas trabalhadas poderão ser 
computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de cancelamento não 
envolva incapacidade da CONTRATADA na solução do chamado nos tempos 
estabelecidos. 

12.12.6. A CONTRATADA deverá registrar, em sistema informatizado, para fins de 
controle e acompanhamento, todas as ordens de serviços executadas, sem prejuízo do 
controle a ser realizado pelo Gestor ou Fiscal do contrato. 

12.12.7. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema de gestão de chamados e ordens de 
serviço para registrar o andamento e conclusão da demanda, de acordo com rito 
definido pela CONTRATANTE. 

12.12.8. A CONTRATADA deverá apresentar relatório com as ordens de serviço 
concluídas para aceite e atesto pela CONTRATANTE. 
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12.12.9. Para que a ordem de serviço seja considerada concluída e possa ser entregue 
pela CONTRATADA para avaliação da CONTRATANTE, os serviços/produtos executados 
devem ser adequadamente documentados no formato e em meio indicado pela 
CONTRATANTE, o que pode compreender a atualização de documentação entregue 
(quando da instalação da solução) e outras bases de conhecimento. A documentação 
entregue deve ser detalhada o suficiente para esclarecer os procedimentos executados 
e permitir que técnicos da(s) CONTRATANTE(s) possam repetir tais procedimentos no 
futuro. 

12.12.10. A CONTRATANTE terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o aceite das 
ordens de serviço entregues pela CONTRATADA. 

12.12.11. Para o aceite das Ordens de Serviço, será feita a comparação entre os 
serviços/produtos entregues e os serviços/produtos descritos na Ordem de Serviço, 
considerando também os atributos de qualidade que forem exigidos. Se os 
serviços/produtos não atenderem às características especificadas na ordem de serviço, 
a mesma será recusada. 

12.12.12. O suporte especializado será remunerado de acordo com o número de horas 
técnicas constantes das ordens de serviços entregues e aceitas pela CONTRATANTE, 
independentemente do número de profissionais alocados ou do tempo efetivamente 
gasto; 

12.12.13. Após a anuência da CONTRATADA pela ordem de serviço, quaisquer 
mudanças que se fizerem necessárias somente poderão ocorrer mediante concordância 
das partes e assinatura de relatório de impacto, contendo justificativas. 

12.12.14. As ordens de serviço só serão consideradas concluídas após a entrega e 
aceite de todos os serviços/produtos nelas previstos. 

 

13. ITEM 03 – Banco de horas de serviço de treinamento, “in company”, aos serviços 
descritos do item 01 deste edital para capacitação da equipe quanto a operação, 
implantação, configuração, desenvolvimento (rest/api), integração, 
importação/migração/exportação de dados ou implementação de recursos adicionais aos 
mesmos 

13.1. Prestação de serviços de treinamento para os produtos/serviços especificados no 
Item 01 deste termo. 

13.2. Os serviços de treinamento deverão ser prestados em unidade mínima de 01 (uma) 
hora a 01 (uma) pessoa, podendo ser acrescidos de 01 (uma) em 01 (uma) hora e 
também de 01 (uma) em 01 (uma) pessoa até o limite máximo da contratação.  

Exemplificando: contratação de treinamento para 5 pessoas para um período de 
40 horas (5 dias x 8 horas/dia). Esta contratação exigirá da CONTRATANTE a 
execução de 200 horas deste item 03 - serviço de treinamento. 

13.3. A prestação dos serviços de treinamento ocorrerá preferencialmente nas 
dependências da CONTRATANTE. 

13.3.1. Caso o treinamento exija ambiente exclusivo e próprio, o mesmo deverá ser 
designado e sob responsabilidade da CONTRATADA. Excetuam-se despesas de 
deslocamento e diárias dos servidores da CONTRATANTE. 
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13.4. Para a prestação dos serviços de treinamento, a CONTRATANTE estará sujeita à 
execução mínima de 40 (quarenta) horas deste item 03 - serviço de treinamento, 
ressalvado acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE para execução a menor. 
Exemplificando: acionamento mínimo do Item 03 – serviços de treinamento deve ser de 
40 (quarenta) horas, correspondendo a 5 alunos X 8h de treinamento ou qualquer 
combinação que gere resultado maior ou igual a 40 horas.  

13.5. Os serviços de treinamento serão solicitados mediante a abertura de ordem de 
serviço/chamado da CONTRATANTE à CONTRATADA, observando o seguinte: 

13.5.1. A ordem de serviço/chamado será encaminhada por e-mail com antecedência de 
mínima de 10 (dez) dias úteis. A CONTRATADA deverá, nos procedimentos de 
alinhamento para início da execução contratual, informar o e-mail a qual deve ser 
direcionado toda a comunicação pertinente às ordens de serviço / chamados técnicos. 

13.5.2. Constará da ordem de serviço de treinamento, entre outros: a finalidade, 
proposta ementa, perspectiva de cronograma e perspectiva para de execução do 
treinamento. 

13.6. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de treinamento com base em 
objetivos específicos e determinados, cobrindo a necessidade e perspectiva elencadas 
na ordem de serviço para treinamento, constando finalidade, assuntos, ementa e 
cronograma detalhados, estimativa de execução, dados/documentação pessoal e 
profissional do(s) instrutor(es).  

13.7. A proposta de treinamento, decorrente da ordem de serviço para treinamento 
deve ser apresentada por e-mail pela CONTRATADA à CONTRATANTE após devido 
alinhamento e acordo entre ambos, para validação e seguimento. 

13.8. Os custos de material didático, estadia, alimentação e deslocamento do(s) 
instrutor(es) são de responsabilidade da CONTRATADA. 

13.9. O serviço de treinamento poderá ser cancelado, prévia ou durante a execução, a 
critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante prévia justificativa. As horas usufruídas 
poderão ser computadas para fins de faturamento, desde que o motivo de 
cancelamento não envolva incapacidade da CONTRATADA na execução do treinamento. 

13.10. A CONTRATADA deve expedir certificado de conclusão do treinamento a cada um 
dos participantes/alunos participantes, constando obrigatoriamente os seguintes dados: 

a. Nome do treinamento; 

b. Carga horária total do treinamento; 

c. Conteúdo programático; 

d. Data inicial e data final do treinamento; 

e. Nome completo do instrutor com RG/CPF/Passaporte; 

f. Nome completo do aluno e matrícula funcional; 

g. Língua na qual o curso foi ministrado; 

h. Porcentagem de presença do aluno; 

i. Identificação da CONTRATANTE (nome, CNPJ); 

j. Nome da empresa fabricante do software ou serviço objeto do treinamento; 
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k. Cidade e estado de realização do treinamento; 

13.11. O certificado de conclusão deverá ser emitido em Português/brasileiro; 

13.12. Para o aceite dos serviços de treinamento será feita a comparação entre os 
serviços prestados e os serviços descritos na proposta de treinamento, considerando 
também os atributos de qualidade. Se os serviços não atenderem às características 
especificadas da proposta de treinamento, o mesmo será recusado. 

13.13. O atesto para pagamento dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento 
da nota fiscal do serviço prestado, a qual deverá ser emitida somente após finalização 
do treinamento, entrega do certificado de conclusão aos alunos e aceite dos serviços de 
treinamento pela CONTRATANTE. 

13.14. Quaisquer mudanças que se fizerem necessárias na proposta de treinamento, 
nas atividades, no cronograma de execução, totalização de horas, troca de instrutores 
somente poderão ocorrer mediante concordância mútua entre CONTRATANTE e 
CONTRATADA. 

13.15. Os serviços de treinamento deverão ser prestados por instrutor devidamente 
qualificado pelo fabricante dos produtos e serviços a que se destina o treinamento.  

13.16. O objetivo do serviço de treinamento tem como premissa atender as demandas 
técnicas da CONTRATANTE, desde capacitar técnicos responsáveis pela administração, 
implantação, configuração, importação e exportação de dados, ajustes técnicos, 
desenvolvimento de integração entre sistemas da CONTRATANTE e a plataforma dos 
serviços contratados até a capacitação dos usuários dos respectivos serviços. 

13.17. Os serviços de treinamento deverão ser prestados pelo período de vigência 
contratual ou até a finalização dos serviços solicitados, desde que a abertura do 
pedido/chamado ocorra na vigência contratual. 

13.18. Os serviços de treinamento NÃO se confundem com o “atendimento técnico” 
relativo à garantia dos serviços/produtos contratados. A CONTRATADA não poderá 
contabilizar como hora de serviço de treinamento aqueles serviços que são inerentes ao 
escopo da garantia do serviço/produto. 

 

14. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

14.1. Todas as licenças, referentes aos softwares e/ou drivers solicitados, devem estar 
registrados para utilização da JUSTIÇA FEDERAL, legalizado, não sendo admitidas 
versões “shareware” ou “trial”. 

14.2. A CONTRATADA é responsável por todos os procedimentos de configuração dos 
serviços, configurações de nuvem a fim de deixar o produto pronto, funcional para a 
utilização da JUSTIÇA FEDERAL.  

14.3. As versões de software do produto ofertado pela Empresa Licitante deverão estar 
sendo comercializadas normalmente através dos canais de venda do fabricante no 
Brasil. 

14.4. O fabricante do produto deverá possuir suporte técnico/representante/fornecedor 
para atendimento em território nacional (Brasil), em idioma Português/BR, para a 
versão/modelo ofertado pela Empresa Licitante. 

Minuta de contrato de adesão (0880426)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 315



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 Contrato nº XX/2021 

 PA nº 0006002-81.2020.6.02.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14.5. A Empresa Licitante deverá ter adquirido os produtos através de um canal do 
fabricante, para produtos especificados pelo fabricante para uso no Brasil. 

14.6. As dúvidas quanto ao termo de referência deverão ser encaminhadas ao 
responsável pelo termo de referência (JFPR) através de e-mail (dirninf@jfpr.jus.br). Não 
serão respondidas dúvidas através de telefone ou fax. 

 

15. CONDIÇÕES DE ENTREGA (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

15.1. Deverão ser entregues: 

15.1.1. Todos os softwares ou drivers para uso do serviço contratado devem estar 
disponíveis para download no site do fabricante ou fornecedor.  

15.1.2. Todas as licenças de utilização para os softwares e drivers fornecidos. Este item 
será considerado atendido se houver a disponibilização do link do site do fabricante dos 
softwares e drivers comprovando as condições de licenciamento para a JUSTIÇA 
FEDERAL. 

15.1.3. Manuais técnicos do usuário e de referência, originais, em português do Brasil ou 
inglês, contendo as informações sobre os produtos/serviços e suas funcionalidades com 
as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e 
administração do produto, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico 
ou digital. Este item será considerado atendido se houver a disponibilização para 
download dos manuais citados em site do fabricante ou fornecedor.  

15.2. Assinatura do contrato com vigência inicial de 12 meses renováveis de 12 em 12 
meses até o limite de 48 meses, observado regramentos da Lei de Licitações. 

15.3. Prazo de entrega dos produtos/serviços: no máximo 30 (trinta) dias corridos a 
partir da data de assinatura do contrato. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a 
CONTRATADA a penalidade de multa. 

15.4. Os produtos deverão ser disponibilizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul nas cidades sedes dos respectivos órgãos partícipes. As localidades 
podem ser verificadas na Internet (http://www.jfpr.jus.br/enderecos/jfrs/index.php). 

 

16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

16.1. Os produtos/serviços serão aceitos, mediante elaboração de relatório, da seguinte 
forma: 

16.1.1. Provisoriamente, quando da disponibilização de acesso aos produtos/serviços. 

16.1.2. Definitivamente, após a verificação de todos os itens do termo de referência e 
verificação da equivalência com a amostra apresentada quanto ao item 01, e após 
aprovação pela equipe técnica da CONTRATANTE quanto aos demais itens, em até 15 
(quinze) dias. 

16.2. O aceite pelo NTI da JFPR não exclui a responsabilidade civil da empresa 
vencedora por vícios qualitativos, quantitativos ou técnicos dos produtos/serviços ou por 
desacordo com as especificações estabelecidas neste termo de referência, verificadas 
posteriormente. 
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16.3. O prazo de entrega dos produtos/serviços contratados ficará suspenso entre a 
data do recebimento provisório e a do recebimento definitivo.  

16.4. Uma vez constatada a existência de incorreções e defeitos após o recebimento 
definitivo, a CONTRATADA será comunicada para sanar as irregularidades, sem prejuízo 
da aplicação de sanções à Empresa. 

 

17. PAGAMENTO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

17.1. A CONTRATANTE registrará todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento 
dos produtos e a execução dos serviços mencionados, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

17.2. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante o 
fornecimento dos produtos e a execução dos serviços ora tratados, devidamente 
apresentado, reconhecido e aceito pela CONTRATANTE. 

17.3. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados no item 2.1 – ITEM 01 dar-se-ão com 
periodicidade mensal após prestação do serviço, aferição e atesto. Iniciar-se-á com o 
recebimento definitivo. 

17.4. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados nos itens 2.2 – ITEM 02 e 2.3 – ITEM 
03 serão devidos conforme demandados, aferidos e atestados pela CONTRATANTE. 

 

18. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

18.1. Toda a comunicação entre a JUSTIÇA FEDERAL e a CONTRATADA deverá ser 
sempre formal como regra, exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal 
de comunicação. 

18.2. Documentos: Ofícios, E-mails e outros correlatos que possam ficar registrados. 

18.3. Emissor: Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do 
Contrato e Fiscal Administrativo do Contrato. 

18.4. Destinatário: Preposto da CONTRATADA e Representante legal da CONTRATADA. 

18.5. Meio: Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, mediante recibo, pelo 
Correio, ou meio eletrônico. 

18.6. Periodicidade: Sempre que se fizer necessário à comunicação com a 
CONTRATADA. 

 

19. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO (SUPORTE E GARANTIA) - (ITEM 01) 

19.1. O suporte e garantia de uso deverá ser prestada aos serviços contratados durante 
a vigência contratual. 

19.2. Os serviços descritos nos itens a seguir deverão ser prestados sem qualquer custo 
adicional, considerando todos os requisitos do serviço contratado, solicitados neste 
termo de referência, dentro dos prazos definidos; 

19.3. A abertura dos chamados técnicos será efetuada exclusivamente por e-mail. A 
CONTRATADA deverá indicar, no ato de assinatura do contrato, endereço de e-mail 
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válido para atender à JUSTIÇA FEDERAL no que se refere aos chamados técnicos em 
garantia. O endereço informado deverá, obrigatoriamente, receber os e-mails da 
JUSTIÇA FEDERAL 24 horas por dia, 7 dias da semana, com a obrigatoriedade da 
resposta inicial em até 12 horas úteis, contadas de 8h às 18h dos dias úteis do 
calendário nacional, com o número de protocolo da Ordem de Serviço. A manutenção da 
disponibilidade do endereço indicado é de exclusiva responsabilidade da contratada. 

19.4. Entende-se por chamado técnico a solicitação de atendimento técnico corretivo 
quando da ocorrência de: 

19.4.1. defeito no serviço contratado e/ou;  

19.4.2. desempenho comprovadamente reduzido. 

19.5. Somente os técnicos da CONTRATADA ou pessoas a quem ela autorizar por 
escrito, poderão executar os serviços de manutenção. 

19.6. Após cada atendimento técnico, deverá emitir, no ato, relatório técnico do 
atendimento onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número do 
chamado, dados gerais do chamado, situação do chamado (pendente no caso de 
retirada do produto ou concluído), identificação do técnico responsável pelo 
atendimento, data do atendimento, horário de início e término do atendimento, 
descrição do produto, número de série/patrimônio do produto atendido, localização do 
produto, descrição do problema relatado pela JUSTIÇA FEDERAL, descrição do problema 
realmente. O relatório deverá ser enviado para o e-mail indicado pelo STI. 

19.7. O chamado só será considerado encerrado quando a solução for claramente 
descrita no relatório com concordância do funcionário do STI da JUSTIÇA FEDERAL 

19.8. Quaisquer alegações contra instalações (ambiente inadequado, rede elétrica, rede 
lógica) ou usuários (mau uso, etc.) da JUSTIÇA FEDERAL, devem ser comprovadas 
tecnicamente através de laudos detalhados e conclusivos. Não serão admitidas 
omissões baseadas em suposições técnicas sem fundamentação, “experiência” dos 
técnicos ou alegações baseadas em exemplos de terceiros. Enquanto não for efetuado o 
laudo, e esse não demonstrar claramente os problemas alegados, deve-se prosseguir 
com o atendimento dos chamados. 

19.9. O término do reparo com a solução do problema não poderá ultrapassar o prazo 
de 3 (três) dias úteis. Considera-se dia útil o período compreendido entre 11 (onze) e 18 
(dezoito) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados da JUSTIÇA FEDERAL. 

19.10. A CONTRATADA ou o fabricante deverá fornecer, ou disponibilizar em website, 
durante o período de garantia, atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e 
patches) dos softwares e drivers solicitados, sem quaisquer ônus para a JUSTIÇA 
FEDERAL. 

19.11. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico 
referente a funcionalidades, configuração, características técnicas ou softwares 
referentes ao serviço fornecido. Este suporte poderá ser ofertado por e-mail, telefone ou 
visita técnica, sempre considerando para a decisão sobre o meio de atendimento a 
solução da dúvida ou problema relatado ao suporte. O acionamento do suporte será 
mediante chamado técnico. 

19.12. À JUSTIÇA FEDERAL é reservado o direito de efetuar conexões do(s) 
equipamento(s) a outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
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tecnicamente, sem que isso constitua motivo para descumprimento das cláusulas de 
garantia, desde que tal fato não implique danos materiais ou técnicos ao(s) 
equipamento(s) e acessórios, hipótese que deverá ser devidamente comprovada; 

19.13. A equipe técnica da JUSTIÇA FEDERAL detém competência e terá total autonomia 
para executar ações de administração, gerenciamento e configuração do(s) 
equipamento(s) e acessórios, podendo promover alterações e reconfigurações sempre 
que a JUSTIÇA FEDERAL julgar necessário, sem que isso constitua motivo para 
descumprimento das cláusulas de garantia; 

19.14. A JUSTIÇA FEDERAL, através da sua equipe técnica, estará previamente 
autorizada a realizar manutenção de urgência, antes da solicitação de chamado técnico; 

 

20. CADERNO DE PENALIDADES/SANÇÕES (ITEM 01, ITEM 02 e ITEM 03) 

20.1. O descumprimento das disposições contratuais poderá sujeitar CONTRATADA às 
seguintes sanções: 

20.1.1. Advertência; 

20.1.2. Multa; 

20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da JUSTIÇA FEDERAL; 

20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Federal; 

20.1.5. Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

20.2. A mora no cumprimento de obrigações contratuais independe de notificação da 
CONTRATADA (dies interpellat pro homine), salvo previsão expressa. 

20.2.1. O cumprimento parcial da parcela em atraso reduzirá proporcionalmente a base 
de cálculo da penalidade de multa. 

20.3. A sanção de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as penas de multa. 

20.4. Para a verificação e enquadramento da conduta nas tabelas de penalidades, será 
considerada em primeiro lugar a conduta específica e somente será aplicada a genérica 
na falta daquela. 

20.5. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa 
prevista para o caso de rescisão contratual, quando a rescisão decorrer da própria mora. 

20.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

20.7. As sanções serão classificadas conforme a gravidade da conduta, em leves (L), 
medianas (M) ou graves (G). 

20.8. As sanções decorrentes do descumprimento das disposições contratuais serão 
aplicadas conforme a graduação a seguir: 

20.8.1. Grau de Severidade Leve (L1) – Aplicação de Sanção: 

20.8.1.1. L1 – Advertência. 
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20.8.2. Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) – Aplicação de Multas: 

20.8.2.1. M1 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da parcela do bem por 
dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da 
obrigação. 

20.8.2.2. M2 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da parcela do bem 
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação. 

20.8.2.3. M3 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da parcela do bem 
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação. 

20.8.3. Grau de Severidade Grave (G1) - Aplicação de Sanção: 

20.8.3.1. Multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor da parcela do bem 
contratado por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação; 

20.8.3.2. Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte 
por cento) sobre o valor global do contratado, sem prejuízo de eventual indenização 
pela CONTRATADA, derivada de perdas e danos causados a JUSTIÇA FEDERAL 
decorrente das infrações cometidas; 

20.8.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração; 

20.8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

20.9. O grau de severidade inicial da pena será determinado conforme a Tabela de 
condutas que ensejam a aplicação de Sanções (item 20.16), considerando a conduta e a 
primariedade ou a reincidência da contratada. 

20.10. A severidade inicial da sanção será elevada a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a 
obrigação não seja devidamente adimplida, implicando na cumulação com a(s) 
sanção(ões) anteriormente aplicada(s) (L1+M1+M2+M3+G1), excetuadas as penas de 
multas previstas na Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas 
(item 20.17); 

20.11. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa 
prevista no “G1”, subitem 20.8.3.2, quando a rescisão decorrer da própria mora. 

20.12. As sanções previstas em “G1”, subitens 20.8.3.3 e 20.8.3.4, somente poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as sanções referidas no subitem 20.8.3.1 e 20.8.3.2 do 
“G1” e nos itens M1, M2 e M3. 

20.13. A sanção de advertência somente poderá ser cumulada com a(s) pena(s) de 
multa(s) moratória. 

20.14. A sanção de multa por inadimplência, aplicada na forma do item 20.10 será 
limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor da parcela do bem (item) 
contratado, excetuadas as penas de multas previstas na Tabela de condutas que 
ensejam a aplicação de sanções específicas (item 20.17); 
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20.15. As sanções de grau de severidade grave (G1), poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 

20.16. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de Sanções: 

ID CONDUTAS 

OCORRÊNCIA E 
REINCIDÊNCIA 

Grau de Severidade 
Leve Moderado Grave 
L1 M1 M2 M3 G1 

20.16.1 
O cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

1ª 
vez 

2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.2 
O não cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

- 1ª 2ª 3ª 4ª 

20.16.3 
A paralisação do serviço ou do 

fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.4 
O atraso injustificado no início da 

execução do contrato de prestação de 
serviço ou de fornecimento; 

- 1ª - - - 

20.16.5 

O atraso injustificado no início do serviço 
ou fornecimento durante o 

desenvolvimento do contrato, quando não 
tenha previsão de conduta específica; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.6 

O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

assim como as de seus superiores; 

- 1ª 2ª 3ª 4ª 

20.16.7 
Apresentar documento falso ou fazer 

declaração falsa; 
- - - - 1ª 

20.16.8 Agir de má-fé na relação contratual; - - - - 1ª 

20.16.9 
Abandonar a execução do contrato ou 

incorrer em inexecução contratual que não 
tenha previsão de conduta específica; 

- - - - 1ª 

20.16.10 
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, 
o contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.11 

Tenha sofrido condenação judicial 
definitiva por praticar, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

- - - - 1ª 

20.16.12 

Demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração, em virtude 

de atos ilícitos praticados, em especial 
infrações à ordem econômica definidas na 

Lei Federal nº 8.158/1991; 

- - - - 1ª 

20.16.13 Tenha sofrido condenação definitiva por - - - - 1ª 
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ato de improbidade administrativa, na 
forma da lei; 

20.16.14 

A subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação da contratada com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.15 
A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato; 

- - - - 1ª 

20.16.16 
Quando o preposto ou responsável técnico 

não se apresentar em reunião pré-
agendada; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.17 

Quando deixar de substituir prestador de 
serviço que se portar ou realizar condutas 
de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades; 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

20.16.18 

Quando for evidenciado que o prestador 
de serviço da contratada realizou 

atividade de quebra ou ameaça de 
segurança das informações da JUSTIÇA 
FEDERAL, inseriu código malicioso em 

sistema, inseriu intencionalmente praga 
digital na rede da JUSTIÇA FEDERAL, 

obteve acesso não autorizado à 
informação ou sistema; 

- - - - 1ª 

 

20.17. Tabela de condutas que ensejam a aplicação de sanções específicas: 

ID CONDUTAS PENALIDADE 

20.17.1 

Inobservância do prazo fixado 
para apresentação da garantia de 
execução, quando prevista, ainda 
que seja para reforço/prorrogação 

de vigência; 

Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete 
centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, observado 
o máximo de 2% (dois por cento), de 

modo que o atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração contratante a 
promover a rescisão do contrato 

20.17.2 

Deixar, o prestador de serviço da 
contratada, de utilizar crachá de 

identificação ou não estiver 
trajando roupas/equipamentos 

adequados à prestação do 
serviço, dentro das instalações da 

CONTRATANTE; 

Multa no valor fixo de R$ 
100,00 (cem reais) por conduta. 

20.17.3 
Não atendimento do chamado 

técnico até um período limite de 
Multa no valor fixo de R$ 7.300,00 

(sete mil e trezentos reais), e 
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720 (setecentos e vinte) horas 
corridas. 

mantendo-se os motivos que 
ensejam a multa, o grau de 
severidade será elevado e a 

licitante/contratada estará sujeita às 
demais sanções descritas nos itens 

do G1, diversas da multa. 
 

20.18. Para as penalidades previstas nos itens 20.17.3 caberá aplicação de multas fixas 
por ocorrência (fato gerador), sendo a contagem dos prazos suspensa entre as 00:00h 
do dia de início até 23:59h dos dias em que não houver regular expediente na JUSTIÇA 
FEDERAL.  

 

21. GARANTIA CONTRATUAL 

21.1. A EMPRESA CONTRATADA, em até 10 dias úteis contados da data de assinatura 
deste Contrato, deverá apresentar garantia, com validade desde o início da vigência do 
prazo contratual, até 3 (três) meses após o término da vigência, no valor de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total da contratação (valor unitário do equipamento x 
quantidade solicitada), a qual será destinada a assegurar o cumprimento das normas da 
presente licitação, a boa e fiel execução do Contrato, assim como o pagamento de 
eventuais multas. 

21.2. A garantia citada no item anterior somente será liberada ante a comprovação de 
que a empresa pagou todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação. Caso a 
empresa não comprove esse pagamento até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas 
verbas trabalhistas. 

21.3. Caberá à EMPRESA CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 

21.3.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

21.3.2. Seguro-garantia; 

21.3.3. Fiança bancária. 

21.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), sendo que o atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do 
contrato. 

21.5. O valor da garantia deverá ser atualizado em razão de revisão, repactuação e 
alterações contratuais. 

Jean Carlo Zequim 

                                                Núcleo de Tecnologia da Informação 
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2021.
À AJ-DG, para análise da minuta do contrato de

adesão.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/04/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0880430 e o código CRC 2377D2B2.
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PROCESSO : 0006002-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA

ASSUNTO : ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2020 - JFPR.
SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO.

 

Parecer nº 395 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de encaminhamento da SLC, para análise

das adaptações que  personalizaram a minuta do contrato
(0880426), advindo  da   Ata de Registro de Preço n° 03/2020
(0873821), decorrente do Pregão Eletrônico n° 011/20 da
Justiça Federal do Paraná e órgãos participantes - JFPR
(0875626), que tem por objeto o Registro de Preços de
serviços de webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento.  

 
Na última passagem nesta Unidade, esta AJ-DG, por

meio do Parecer nº 370 (0878400), assim se manifestou:
Como visto,  impende atender aos itens 4 e 19
da tabela de verificação acima.
Analisados os autos, e desde que  sanadas as
pendências constatadas na Lista de
Verificação acima,   não haverá óbice à
pretendida adesão à Ata de Registro de Preços
nº 03/2020 (0873821), oriunda  do Pregão
Eletrônico n.º 011/20 (0875626) - JFPR, que
tem por objeto o Registro de Preços de
serviços de
webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento,
que resultará  na contratação da empresa XP
ON CONSULTORIA LTDA , inscrita no CNPJ
23.518.065/0001-29, para o fornecimento de
30 unidades do produto   "Serviço de
webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo. Fabricante/Produto/Modelo: Zoom
– ZOOM Meetings webconferência, webinar e
streaming de áudio/vídeo CRC Conference
Room Connector (H323/SIP), Chet, Gravação",
 com valor unitário registrado no montante de
R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais),
totalizando  R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil
oitocentos e dez reais), na conformidade com o
art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

 
    Visando a sanar as pendências acima relatadas, o

Senhor Secretário de Administração (0879954) informou:
 

Em atenção ao Despacho GDG 0879740, que
se reporta ao Parecer nº 370, da AJ-DG
(doc. 0878400), aprovo o Termo de Referência
de evento 0853814, resultado do trabalho
desempenhado pela equipe de planejamento
constituída pela  Portaria Presidência
272/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG
(documento 0751627), na forma assinalada no
Despacho SRPP 0854401.

Parecer 395 (0880477)         SEI 0006002-81.2020.6.02.8000 / pg. 325



O Termo de Referência foi antecido de estudos
técnicos, na forma da legislação de regência
(doc. 0785343).
Assim, atendido o requisito do item 4 da Lista
de Verificação que integra o citado Parecer AJ-
DG nº 370, remeto os autos à SLC, para
adequar a minuta contratual que integra, como
Anexo III, o Edital que originou a ARP -
 0875626, em face do que exigido no item 19
da mencionada Lista de Verificação.

 
Na sequência, a SLC customizou a minuta do

contrato que integra o edital do  Pregão Eletrônico n° 011/20
da Justiça Federal do Paraná e órgãos participantes - JFPR
(0875626) e encaminhou a esta AJ-DG.

 A referida minuta tem por objeto a prestação de
serviços de webconferência, webinar e streaming de
áudio/vídeo, suporte técnico e treinamento, com  descrição
detalhada  no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que
passa a ser o Anexo I do contrato.

 De início, vale ressaltar que dita adaptação não
configura alteração essencial no objeto do contrato. Trata-se
de simples ajustes no preâmbulo, na especificação das partes,
na designação das unidades gestoras, na indicação da dotação
orçamentária, endereço, horário de funcionamento, e-mails e
telefones de contato, quantidades,  valor da aquisição e  foro. 

É sabido que ao Órgão que adere à ata
de registro de preços é vedado efetuar alterações
na minuta do contrato dela decorrente:

 
"Tal conduta configuraria afronta ao dever de
licitar, uma vez que a identificação do objeto
da ata com a necessidade pública em questão
constitui requisito para a realização da
própria adesão". (Revista Zênite ILC, 2011, p.
468.)

 

O órgão que adere à ata não possui liberdade plena
para alterar os termos definidos na ata de registro de preços,
pois a licitação em si pressupõe a identificação da adequação
do objeto registrado à necessidade dos partícipes e
à comprovação da vantagem na sua realização, ressalvadas  as
adaptações próprias à execução do contrato.

 
 Anote-se o que preconiza o parágrafo único, do

art. 38, da Lei nº 8.666/93:
 

“as minutas de editais de licitação, bem como
as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da
Administração”.

 

Dessa forma, em se tratando de registro de preços,
compete ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de
controle e administração. Com base nisso, a rigor, o momento
para análise de legalidade da minuta do edital de licitação,
bem como das minutas da ata e do contrato que decorrem
desse procedimento,  exauriu-se, tanto que existe uma ata
válida, disponível para adesão. 

Neste ponto, ressalta-se  o teor do Art. 9º, § 4º,  do
Decreto nº 7.892/2013, que determina, verbis: 

"Art. 9º  O edital de licitação para registro de
preços observará o disposto nas Leis nº 8.666,
de 1993,  e nº 10.520, de 2002, e contemplará,
no mínimo:
(...)
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§ 4º  O exame e a aprovação das minutas
do instrumento convocatório e do
contrato serão efetuados exclusivamente
pela assessoria jurídica do órgão
gerenciador."

 

Assim sendo, uma vez que o edital de licitação,
a minuta da ata e o próprio procedimento licitatório realizado
foram anteriormente analisados pela assessoria jurídica do
órgão gerenciador, a esta assessoria jurídica cabe apenas
manifestar acerca da legalidade das alterações/
adaptações realizadas pela SLC.

 Portanto, em complementação ao Parecer nº 370
(0878400),  que analisou a juridicidade da  adesão à Ata de
Registro de Preços nº 03/2020 (0873821), esta Assessoria
Jurídica,  na forma prevista no parágrafo único, do Art. 38, da
Lei nº 8.666/93,  aprova os ajustes realizados na minuta de
contrato (0880426),  a ser firmado com a  empresa XP ON
CONSULTORIA LTDA ,  CNPJ 23.518.065/0001-29, para o
fornecimento de 30 unidades do produto   "Serviço de
webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo.
Fabricante/Produto/Modelo: Zoom – ZOOM Meetings
webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo CRC
Conference Room Connector (H323/SIP), Chet, Gravação",
 com valor unitário registrado no montante de R$ 827,00
(oitocentos e vinte e sete reais), totalizando  R$ 24.810,00
(vinte e quatro mil oitocentos e dez reais).  

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 17/04/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0880477 e o código CRC E103B6A1.
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