
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2015

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,  por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Judiciário nº 015/2015, datado de 07/01/2015, torna público
para conhecimento dos interessados  que  fará  realizar  licitação, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO,  DO  TIPO  MENOR  PREÇO,  sob  a  forma  de
fornecimento parcelado, tendo por finalidade o  SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, conforme disposições  fixadas  neste edital e seu(s)  anexo(s).  Tal
procedimento licitatório obedecerá,  integralmente,  à Lei  Federal  n°  10.520/2002,
Decretos Federais de nº 3.555/2000, 3.693/2000 e 5.450/2005, Decreto Estadual nº
7.468/2011,  aos  Decretos  Judiciários  nº  409/2003, 1.553/2008,  681/2003  e,
subsidiariamente,  às  normas  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993  e  Lei  Estadual  nº
17.928/2012, em atendimento ao processo administrativo de nº 201508000009313.

DATAS E HORÁRIOS

Recebimento das propostas : a partir das 08h00 do dia 03/11/2015

Abertura das propostas : a partir das 15h00 do dia 03/11/2015

Início da disputa de preços : às 15h00 do dia 04/11/2015

OBJETO

A presente licitação tem por objeto a  aquisição  de  equipamentos  de
informática, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificado no(s)
anexo(s) deste Edital.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

e-mail : rjayme@tjgo.jus.br
fax              : (062) 3236 2428
fone            : (062) 3236 2433

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de
compreensão ou interpretação do edital e seus anexos, deverão ser formulados por
escrito, ao Pregoeiro, em até 3 (três) dias úteis antecedentes à apresentação das
propostas.

As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br
no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital.
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O  Pregão  Eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da
INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em
todas as suas fases.

2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, nomeado(a) Pregoeiro(a), designado(a) pelo Decreto Judiciário nº
015/2015, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o Sistema “licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

3.  Até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  recebimento  das
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório através de petição
de impugnação devidamente encaminhada ao Protocolo Administrativo do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás.

4. Não será admitida a impugnação do Edital via fax ou e-mail.

5. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

6.  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  serão  designadas  novas
datas para a realização do certame.

7. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou
subscritas  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no
processo para responder pela proponente.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTA

8. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para
apresentação e abertura da(s) proposta(s), atentando também para a data e horário
de início da disputa.

REFERÊNCIA DE TEMPO

9. 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.
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CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

10. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos.

11.  Estarão  impedidos  de  participar  de  qualquer  fase  do  processo  os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) não possuam, em seu objeto social, a faculdade para comercialização
dos produtos objeto desta licitação;

b) estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  com  o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;

c) sejam  declarados  inidôneos  em  qualquer  esfera  da  Administração
Pública;

d) estejam sob falência,  concordata,  recuperação judicial,  dissolução ou
liquidação.

CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

12. Para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  os  interessados  em  participar  do
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis),
obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

13.  Para fins da obtenção de senhas, conforme o item anterior, as pessoas
jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar  representantes,  mediante a
apresentação  de  procuração  por  instrumento  público  ou  particular,  com  firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar demais
atos e operações no licitações-e.

14. Em  sendo  sócio,  proprietário,  dirigente  ou  assemelhado  da  empresa
proponente,  deverá  apresentar,  junto  ao  Banco  do  Brasil,  cópia  do  respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

15. A chave  de identificação e  a  senha terão validade de 01 (um)  ano e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

16. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como
seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo  ao  Banco  do  Brasil  S.A.  a  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

17. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
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sistema  eletrônico  implica  a  responsabilidade  legal  pelos  atos  praticados  e  a
presunção  de  capacidade  técnica  para  realização  das  transações  inerentes  ao
pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO

18. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da
senha  pessoal  e  intransferível  do  representante  credenciado  e  subsequente
encaminhamento  da  proposta  de  preços,  exclusivamente  por  meio  do  sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

19. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do
site http://www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.

20. O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento  às  exigências  de  habilitação  previstas  no Edital.  O  fornecedor  será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

21.  O certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em especial,  as
seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder  as  questões  formuladas  pelos  fornecedores,  relativas  ao

certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta

do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar

a contratação.

22.  Em cumprimento ao Art. 7º da Lei 17.928/2012, os itens com valor total
estimado em até R$80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

23. Serão reservadas, ainda, cotas de 25% (vinte e cinco por cento) de cada
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um dos itens para a contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
atendendo ao estabelecido no Art.  9º da Lei Estadual nº 17.928/2012. Tais cotas
serão dispostas no edital e no sistema do Banco do Brasil (licitações-e) como itens
individuais, exclusivamente destinados às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte. 

24. Não havendo vencedor para cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao  vencedor  da  cota  principal,  ou,  diante  de  sua  recusa,  aos  licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

25. Na hipótese de uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota
principal,  a  contratação  da  cota  reservada  deverá  ocorrer  pelo  preço  da  cota
principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.

ABERTURA 

26. A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão
eletrônico.

27. Quando da apresentação da proposta, para análise e aceitabilidade do
Pregoeiro,  deverá  ser  informado a  especificação dos produtos  ofertados,  marca,
modelo, part-number, bem como os valores unitário e total de cada um dos itens e o
valor  total  do  lote.  A não  apresentação  de  tais  informações  implicará  em  não
aceitação da proposta. 

28. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão
estar  conectados ao sistema para participar  da  sessão de lances.  A cada lance
ofertado  o  participante  será  imediatamente  informado  de  seu  recebimento  e
respectivo horário de registro e valor.

29. Só  serão  aceitos  lances  com  valores  inferiores  ao  último  lance
anteriormente registrado no sistema.

30. Durante  o  transcurso  da  sessão  pública,  os  participantes  serão
informados,  em tempo real,  do  valor  do  menor  lance registrado.  O sistema não
identificará o autor dos lances aos demais participantes.

31. A etapa de lances da sessão pública será dividida em duas fases sendo a
primeira,  conduzida  e  encerrada  pelo  Pregoeiro  mediante  aviso  de  fechamento
iminente dos lances, e a segunda, resultante do transcurso de tempo randômico, de
até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

32. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
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encaminhamento  de  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances  e  subsequente
transcurso do tempo randômico. Após o encerramento da fase de lances, antes de
anunciar  o  vencedor,  o  Pregoeiro  poderá  encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,
contraproposta, diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor
valor, buscando a obtenção de melhor oferta, bem como decidir sobre sua aceitação.

33. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento  da  etapa  de  lances,  momento  em  que  será  informado,
automaticamente, a condição de empate técnico, em função do benefício concedido
pela Lei Complementar nº 123/2006, às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

34. O sistema informará também, quando for o caso, a proposta de menor
preço após negociação e decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de
menor valor.

35. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo
motivadamente a respeito.

36.  A proponente, primeira classificada, deverá apresentar obrigatoriamente,
via e-mail,  no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o término da disputa, a
proposta  de  preços  atualizada  e  a  documentação  para  fins  de  classificação  e
habilitação. Após o recebimento o Pregoeiro verificará o cumprimento das exigências
contidas neste Edital.

37.  Estando a documentação e a proposta de preços em conformidade com
as exigências do Edital, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema
licitações-e, momento em que passará a ser contado o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para o encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, podendo esse
prazo  ser  dilatado  por  mais  24  (vinte  e  quatro)  horas,  se  do  interesse  da
Administração.

38. Será desclassificada a empresa que descumprir  o  prazo estabelecido,
sendo facultado ao Tribunal de Justiça convocar a(s) empresa(s) remanescente(s),
obedecida a ordem de classificação.

39. Se a  proposta  ou  o  lance de  menor  valor  não  for  aceitável,  ou  se  o
fornecedor  desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a
proposta  ou  o  lance  subsequente,  na  ordem de  classificação,  verificando  a  sua
aceitabilidade e, em sendo aceita a proposta, avaliará a habilitação do participante,
situação essa que acontecerá sucessivamente, até a apuração de uma proposta
aceitável e de documentação que atenda às exigências do Edital. Também nessa
etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço
melhor.

Rua   19,   Qd  .   A  8,   Lt  . 06,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás  , 3  º     andar  ,   Setor     Oeste  , 
Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100     Telefones   (62) 3236-2433/2435 –   Fax   (62) 3236-2428 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Assinado digitalmente por: MARCOS NUNES LAUREANO, ASSESSOR JURÍDICO; e outros, em 15/10/2015 às 12:57.
Validação pelo código: 223272, no endereço: http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

40. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

41. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO observadas
as especificações contidas neste Edital.

42. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

43. Não será admitido o registro de preços unitário e total de cada um dos
itens com valores superiores àqueles estimados pela Administração.

44. A proposta atualizada deverá conter:

a) nome  ou  razão  social  da  proponente,  número  do  CNPJ,  endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);

b) especificação completa dos produtos ofertados, marca, modelo,  part-
number ou  identificação correlata  e outros elementos necessários  à sua  precisa
caracterização atendendo às especificações constantes dos Anexos deste Edital;

c) valores unitário e total dos itens e valor total dos lotes;
d)  garantia/validade  dos  produtos  ofertados  contada  da  data  do

recebimento;
e) validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) prazo de entrega dos produtos contados a partir da data de emissão da

nota de empenho;
g) data e assinatura da proponente.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 

44.  Para  habilitação  a  licitante  deverá  apresentar  documentação  abaixo
discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital.

44.1. Documentação relativa à habilitação jurídica:

a) comprovante de registro cadastral (CRC),  fornecido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás ou qualquer órgão público ou entidade municipal,
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estadual,  distrital ou federal,  sendo aceito também o cadastro no SICAF (Sistema
Unificado de Cadastro de Fornecedores), não isentando a licitante da apresentação
dos demais documentos exigidos;

b) prova de constituição da empresa, apresentada da seguinte forma:
-  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

-  inscrição do ato constitutivo,  acompanhada de prova da diretoria  em
exercício, no caso de sociedades civis;

-  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira  em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento, expedido pelo órgão competente, se a atividade relativa ao objeto
desta licitação assim o exigir;

44.2. Documentação relativa à regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal;
c) prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Pública  Federal  do

domicílio ou sede da empresa interessada mediante Certidão de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União bem como as Contribuições Sociais;

d)  prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do
domicílio ou sede da empresa interessada, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado ou Distrito Federal;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, expedida
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;

f)  prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do
domicílio ou sede da empresa interessada,  expedida pela Prefeitura Municipal,
quando couber; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho,  mediante a apresentação de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT),
expedida pela Justiça do Trabalho;

44.2.1. a regularidade para com a Fazenda Pública Estadual das
licitantes com sede em Estados Federativos em que tal comprovação se dê através
de duas certidões (uma relativa a tributos mobiliários e outra a tributos imobiliários),
dar-se-á apenas com a apresentação da primeira, ou seja, a de tributos mobiliários.

44.3. Documentação relativa à qualificação técnica:

a) comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através
de  um  ou  mais  atestados,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
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privado,  comprovando,  de  forma  satisfatória,  o  fornecimento  de  produtos  com
características semelhantes às do objeto deste Edital.

44.4. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência,  concordata  ou  recuperação judicial
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa,  emitida num período
máximo de trinta (30) dias anteriores à data de realização do certame;

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

44.4.1. Serão  considerados  aceitos  o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; 
b) publicados em jornal; 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial

da sede ou domicílio da licitante; 
d) por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

44.5. Declarações:

a)  declaração,  sob as penalidades cabíveis,  da inexistência de fato
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame;

b)  declaração de fiel observância do disposto no artigo 7º,  XXXIII,  da
Constituição Federal,  nos termos da Lei Federal nº 9.854/99,  art.  1º,  na forma
seguinte: 

“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer trabalhador menor de
16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
Declaramos  ainda  que  nenhum  trabalhador  menor  de  18  (dezoito)  anos  exerce  trabalho
noturno, perigoso ou insalubre em nossa empresa.”

45.  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por
servidor da administração pública ou publicação em órgão da imprensa oficial ou
também  por cópias  simples,  desde que acompanhadas dos originais para
conferência pelo Pregoeiro.

46. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
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substituição aos requeridos no presente Edital e seu(s) Anexo(s).

47. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seu(s)  Anexo(s),  o Pregoeiro
considerará a proponente inabilitada.

48.Os documentos exigidos nos subitens 44.2,  letras “b” a “g”  deste edital,
terão seus prazos de validade adstritos aos estabelecidos pelos respectivos órgãos
expedidores.  Caso não apresentem prazo de validade,  somente serão aceitos se
expedidos num período máximo de 60 (sessenta) dias antecedentes à abertura dos
envelopes de habilitação.

49. Havendo qualquer restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para a regularização da documentação em virtude do benefício concedido
pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente encaminhar, via
e-mail,  a documentação de habilitação para análise de Pregoeiro,  podendo esse
prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

50. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,  para a assinatura do
contrato.

 
51. A prova de regularidade relativa  ao Fundo de Garantia  por  Tempo de

Serviço (FGTS) não será considerada como documento concernente à regularidade
fiscal para fins do item anterior.

DOS RECURSOS

52. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  não  identificado  no
processo para responder pela proponente.

53. Após declarado o vencedor, o sistema abrirá opção para os proponentes
recorrerem das decisões do Pregoeiro podendo fazê-lo por um período de 24 (vinte
e  quatro)  horas,  manifestando  sua  intenção  com  registro  da  síntese  das  suas
razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando
os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados,  para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente.
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54. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de
recorrer,  no  prazo  acima  estabelecido,  importará  na  decadência  desse  direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

55.  Não  será  conhecido  recurso  que  versar  sobre  assuntos  meramente
protelatórios  ou  quando  não  justificada  a  intenção  de  interpor  o  recurso  pelo
proponente.

56.  Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo nos
termos do art. 109, § 2º da Lei nº 8.666/93.

57.  O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

58.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação,  no 3º (terceiro)
andar,  do Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06,  Setor Oeste,  em
Goiânia-GO.

DA VERIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

59.  Ao vencedor de cada um dos lotes, poderá ser solicitada amostra para
verificação  da  conformidade  com  as  especificações  contidas  na  proposta
apresentada, em até 2 (dois) dias úteis após a definição da vencedora, para fins de
análise e avaliação técnica.

60. As  amostras,  se  solicitadas,  deverão  ser  entregues  no  Centro  de
Distribuição do Tribunal de Justiça, à Av. PL-3, Qd. G, Lt. 04, Parque Lozandes, em
Goiânia, Estado de Goiás, junto à Divisão de Patrimônio, no horário compreendido
entre 08h00 às 12h00 ou 14h00 às 18h00.

61. A apresentação das amostras, quando solicitadas, é obrigatória.  A não
apresentação implicará na desclassificação da proposta.

62. A  não  aprovação  de  uma  das  amostras  apresentadas  pela  licitante
vencedora,  para  qualquer  um  dos  itens  que  compõem  o  lote,  implicará  na
desclassificação da proposta, para aquele lote, sendo chamada a segunda colocada
para apresentar, se do seu interesse, suas amostras e, se aprovadas, negociar com
o  Pregoeiro  buscando  uma  melhor  oferta.  Caso  ocorra  nova  reprovação  de
amostras, tal procedimento será repetido sucessivamente até que se encontre uma
arrematante. Após tal definição, será processada a análise dos documentos relativos
à habilitação e, estando em conformidade com as exigências do edital a empresa
será declarada vencedora do certame.
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63. O  resultado  da  avaliação  será  publicado  no  endereço  eletrônico  do
Tribunal de Justiça.

64. O  resultado  da  avaliação,  emitido  pelo  Núcleo  de  Controle  e
Movimentação de Equipamentos, deverá ser entregue ao Pregoeiro em, no máximo,
3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após o vencimento do prazo
para a apresentação das amostras, explicitando quais os produtos aceitos, os não
aceitos e os motivos ensejadores da não aceitação.

DA ADJUDICAÇÃO

65. Constatado o atendimento das exigências fixadas no ato convocatório, a
licitante será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

66. Após  a  homologação  deste  certame  licitatório,  o  adjudicatário  será
notificado para, em 5 (cinco) dias úteis, assinar, junto à Diretoria Geral, a Ata de
Registro  de  Preços,  quando  será  iniciado  o  prazo de 12 (doze)  meses para  as
solicitações e consequente entrega dos produtos.

67. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma vez, a critério da Administração, em igual número
de dias.

68. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo Representante legal
da empresa licitante adjudicada.

69.  A recusa  injustificada  da vencedora  em assinar  a  Ata  de Registro  de
Preços,  dentro do prazo estabelecido neste edital,  caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais.

70. Para emissão das Notas de Empenho, para cada parcela solicitada dos
produtos, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital,  as  quais  deverão  ser  mantidas  pelo  adjudicatário  durante  a  vigência  do
Contrato/Ata de Registro de Preços.

71. Caso o vencedor não faça a comprovação referida no item anterior ou,
injustificadamente se recusar a receber a nota de empenho, a Administração poderá
convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após
comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, receber a nota de
empenho, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.
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72. A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento
dos preços.

DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

73.  As  quantidades  estimadas  a  serem  contratadas  para  cada  item  que
compõe o objeto licitado estão descritas nos ANEXOS do Edital.

74. As  solicitações  emitidas  e  enviadas  pela  Diretoria  de  Informática  e
avalizadas  pela  Diretoria-Geral  serão  efetuadas  ao  longo  de  12  (doze)  meses,
período de vigência da ata de Registro de Preços.

75. As condições previstas neste Edital e seus anexos integram as Notas de
Empenho e a Ata de Registro de Preços, independente de suas transcrições.

76.  A partir do recebimento da Nota de Empenho referente a cada parcela
solicitada, iniciará o prazo para entrega dos produtos.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

77. Poderá  utilizar-se  da  Ata  de  Registro  de  Preços  qualquer  órgão  ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº
3.931/2001 e na Lei n.º 8.666/1993.

78. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,
observadas  as  condições  nela  estabelecida,  optar  pela  aceitação  ou  não  do
serviço/fornecimento,  independente  dos  quantitativos  registrados,  desde  que  não
haja prejuízo das obrigações anteriormente assumidas.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

79. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar as respectivas Notas de Empenho e/ou Solicitações, sem as

respectivas justificativas;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar

superior àqueles praticados no mercado; e
d) houver razões de interesse público.
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80. Havendo interesse no cancelamento do registro, nas hipóteses previstas,
será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

81. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Registro de Preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução das
condições assumidas, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovado.

DA ENTREGA DOS PRODUTOS

82. O(s) item(ns) com preço(s) registrado(s) será(ão) solicitado(s) à medida
que surgirem as demandas da Administração.

83. O  prazo  máximo para  entrega  de  cada  parcela  solicitada  será  de  45
(quarenta e cinco) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho.

84. A entrega dos produtos deverá seguir, obrigatoriamente, às especificações
constantes da(s) proposta(s) vencedora(s).

85. A administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em
desacordo com os termos deste Edital e seus anexos. 

86. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo próprio contratado, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ com que foi  cadastrada a sua proposta e
constante da Nota de Empenho, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros
CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

87. A Contratada que não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega
total ou parcial dos produtos, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada,  nos  casos  de  ocorrência  de  fato  superveniente,  excepcional  ou
imprevisível  e  estranho  à  vontade  das  partes  e  por  fatos  ou  atos  de  terceiros,
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

88. A solicitação de prorrogação e indicação do novo prazo para a  entrega
dos produtos  deverá ser  encaminhada ao  Núcleo de Controle  e Manutenção de
Equipamentos, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do vencimento do prazo da
entrega  inicialmente  estabelecido,  ficando  a  critério  da  Administração  a  sua
aceitação.

89. Cada  parcela  solicitada  será  recebida  pelo  Núcleo  de  Controle  e
Manutenção de Equipamentos, que atestará na Nota Fiscal o recebimento correto
dos produtos e a encaminhará para pagamento.
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DO PAGAMENTO

90. O  pagamento  será  realizado  em  até  15  (quinze)  dias  úteis  após  o
recebimento definitivo do objeto da licitação, mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

91. Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido no item anterior, por
responsabilidade  exclusiva  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  sobre  o
mesmo incorrerá multa de mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis, ou
por outro índice substitutivo pactuado em comum acordo entre as partes.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

92. Entregar os produtos em conformidade com o estabelecido no edital  e
anexo(s).

93.  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  trabalhistas,  fiscais,
previdenciários e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação, consoante o
disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93.

94. Aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
da compra.

95. Atender as obrigações constantes do item 9 do Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

96.  Comunicar  à  empresa  vencedora  todas  e  quaisquer  ocorrências
relacionadas à aquisição dos produtos.

97. Efetuar, através do Núcleo de Controle e Manutenção de Equipamentos,
após apresentação da Nota Fiscal, o recebimento e aceite dos produtos.

98.  Rejeitar,  no todo ou em parte,  os produtos  que a empresa vencedora
entregar fora das especificações do edital e anexo(s).

99. Solicitar  as  parcelas  dos produtos  com preços registrados,  através de
Nota de Empenho, com antecedência de  no mínimo 10 (dez) dias úteis antes da
efetiva entrega.

100. Assegurar  os  recursos  necessários  para  o  pagamento  das  parcelas
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solicitadas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, que será de 12
(doze) meses após a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

100. Promover,  através  do  Núcleo  de  Controle  e  Manutenção  de
Equipamentos,  o recebimento, em conformidade com os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da contratada.

101.  Cumprir  todas  as  obrigações  constantes  do item  10  do  Termo  de
Referência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

102. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo descumprimento das
condições deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do

contrato,  em caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no  caso  de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

c) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento e/ou do serviço não realizado, por dia subsequente ao trigésimo.

103.  As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da  empresa
contratada. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada
deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

104.  Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do
preço total do objeto, este será rescindido a exclusivo critério do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, sem prejuízo da apuração das perdas e danos.

105.  A penalidade de multa  poderá  ser  aplicada cumulativamente  com as
demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

106. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar
com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:
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a) 6 (seis) meses, nos casos de:
a.1) aplicação  de  duas  penas  de  advertência,  no  prazo  de  12  (doze)

meses,  sem  que  o  fornecedor  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo
determinado pela Administração;

a.2) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

b) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do
objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

c) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
c.1) entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,

deteriorada ou danificada;
c.2) paralisação  de  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem  justa

fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c.3) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito

da administração estadual;
c.4) sofrer  condenação definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude

fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

107. Ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05
(cinco)  anos,  sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores,  sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato (quando for o caso) e das demais
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida.

108.  O licitante que praticar a infração prevista no item 106, alínea “c”, será
declarado  inidôneo,  ficando  impedido  de  licitar  e  contratar  com a  Administração
Pública Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade,  quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da respectiva sanção.

109. As penalidades e suspensão de licitar serão obrigatoriamente publicadas
no Diário de Justiça Eletrônico.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

110. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
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111. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de
verdade real, será permitida, nos termos do art. 2° do Decreto Judiciário n° 409/03
c/c art.  11,  inciso XIII,  do Decreto Federal n°  3.555/00,  a apresentação de
documentação atualizada e regularizada na própria sessão,  desde que a sua
produção seja de fácil realização.

112. Fica assegurado ao Tribunal de Justiça o direito de,  no interesse da
Administração,  anular ou revogar,  a qualquer tempo,  no todo ou em parte,  a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

113.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o Tribunal de Justiça não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório e de eventual cancelamento ou anulação do certame ou de parte
de seu objeto.

114.  As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

115. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente,  no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos,  desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.

116. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no Tribunal de Justiça.

117. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados,  sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.

118. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao
fornecimento do objeto licitado.

119. A ata referente à sessão pública deste certame, além da publicação de
seu extrato no Diário de Justiça Eletrônico,  bem como os atos e os procedimentos
relativos aos recursos interpostos e as respostas a eventuais pedidos de
esclarecimento serão divulgados,  para conhecimento público,  na internet,  no site
http://www.tjgo.jus.br na página Licitação/Relatório 2015.

120.  Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da
Lei n° 10.520/02, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011 e,
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subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e à legislação comum.

121. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de
ordem estritamente informal,  sendo as demais,  formuladas por escrito até 03 (três)
dias antes da realização do certame.

122. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o desta
Capital, com exclusão de qualquer outro.

Para conhecimento dos interessados,  lavrou-se o presente edital,  que será
afixado no quadro da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação,  localizado
no térreo do edifício do Palácio da Justiça, à Avenida Assis Chateaubriand, nº 195,
Setor Oeste,  em Goiânia-GO,  estando a Secretaria à disposição dos interessados
para mais informações,  no horário de 08h00 às 18h00,  através do fax (062) 3236-
2428,  telefones (062)  3236-2433  e 3236-2435,  ou pela internet,  no endereço
www.tjgo.jus.br.

Goiânia, 14 de outubro de 2015. Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO I

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, situado na
Av.  Assis  Chateaubriand  nº195,  Setor  Oeste,  cidade  de  Goiânia-GO,  inscrito  no
CNPJ sob o nº 02.050.330/0001-17, neste ato representado por seu Diretor-Geral,
Stenius Lacerda Bastos, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado nesta capital,
considerando o julgamento da licitação Nº 047/2015, na modalidade  PREGÃO, na
forma eletrônica, do tipo menor preço, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo
por  finalidade  o  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  e  o  Despacho
Homologatório nº _____/15, fls. ____, dos  autos de nº 201508000009313, resolve
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas, de acordo com
a  classificação  alcançada,  atendendo  às  exigências  e  condições  previstas  no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sob
sujeição  às  normas  da  Lei  Federal  nº  10.520/2002  e  em  conformidade  com  o
disposto  na  Lei  nº  8.666/1993  com  suas  alterações  e  com  a  Lei  Estadual  nº
17.928/2012.

Dados do Órgão Gerenciador, objeto registrado e dados do Fornecedor
Registrado.

Contratante : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS
CNPJ : 02.050.330/0001-17
Endereço : Av. Assis Chateaubriand nº195, Setor Oeste, Goiânia-GO
CEP : 74.130-010
Telefone : (62) 3216 2140, 3216 2268, 3216 2233 e 3216 2295
Contatos :  Wagner  Veríssimo (Núcleo  de  Controle  e  Manutenção  de

Equipamentos da Diretoria de Informática)

Resultado da Sessão Pública

ITEM Nº.:
Descrição:
Marca: 
Quantidade:
Unidade de fornecimento:
Valor unitário estimado:
Fornecedor Registrado:
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Valor unitário:
Situação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços
para  o  fornecimento  de  equipamentos  de  informática,  conforme  especificado  no
Termo de Referência constante do Edital Nº 047/2015 e terá vigência de 12 (doze)
meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – Este  instrumento  não  obriga  o  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS a firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo  ocorrer,  ainda,  licitações  específicas  para  aquisição  do  mesmo  objeto
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do Registro de
Preço, a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – O fornecimento obedecerá ao estipulado nesta ata,
ao estabelecido no edital e anexos, bem como às obrigações assumidas na proposta
firmada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA QUARTA – A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses
a  contar  de  sua  publicação  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  não  podendo  ser
prorrogada.

CLÁUSULA QUINTA –  Poderá  aderir  a  esta  Ata  de  Registro  de  Preços
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame  licitatório,  mediante  prévia  consulta  ao  órgão  gerenciador,  desde  que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/2013, na Lei nº 8.666/1993 e na Lei
Estadual nº17.928/2012.

Parágrafo Único – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços,  observadas  as  condições  nela  estabelecida,  optar  pela  adesão  ou  não,
independentemente  dos  quantitativos  registrados,  desde  que  não  prejudique  as
obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA SEXTA –  O  gerenciamento  da  presente  Ata  de  Registro  de
Preços caberá ao Núcleo de Controle e Manutenção de Equipamentos da Diretoria
de Informática Administrativa, no seu aspecto operacional. 

Parágrafo Único –  A autorização para adesão a esta Ata de Registro  de
Preços caberá ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

CLÁUSULA SÉTIMA – Os equipamentos deverão ser entregues à Divisão de
Patrimônio da Diretoria Administrativa.
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Parágrafo Único –  Os materiais  deverão ser  entregues em conformidade
com as solicitações do  Núcleo de Controle e Manutenção de Equipamentos, nos
prazos estipulados nos anexos do edital, contados do recebimento da(s) Nota(s) de
Empenho.

CLÁUSULA OITAVA – Havendo a recusa, por parte do fornecedor, com preço
registrado  em  primeiro  lugar,  em  receber  a  Nota  de  Empenho,  o  ÓRGÃO
GERENCIADOR fica autorizado a convocar os demais fornecedores, classificados
para  este  Registro,  respeitadas  as  condições  de  fornecimento,  os  preços  e  os
prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA NONA – O ÓRGÃO GERENCIADOR se obriga a:

a) solicitar as parcelas dos materiais com preços registrados, através de Nota
de Empenho;

b) assegurar  os  recursos  necessários  para  o  pagamento  das  parcelas
solicitadas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

c) promover, através do Núcleo de Controle e Manutenção de Equipamentos,
o  recebimento,  em  conformidade  com  os  aspectos  quantitativos  e  qualitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de
quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam  medidas  corretivas  por  parte  do
FORNECEDOR REGISTRADO;

d) efetuar o pagamento ao FORNECEDOR REGISTRADO, de acordo com as
condições de preço e prazo estabelecidas no Edital;

e) comunicar  ao  FORNECEDOR  REGISTRADO  a  necessidade  de
substituição de mercadoria defeituosa.

CLÁUSULA  DÉCIMA  – Constituem  obrigações  do  FORNECEDOR
REGISTRADO: 

a) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente ata de
registro de preços;

b) atender,  com  pontualidade  e  presteza,  as  chamadas  do  ÓRGÃO
GERENCIADOR, nos termos estabelecidos no edital e seus anexos bem como na
proposta vencedora; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O registro do fornecedor será cancelado
quando:

1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
2.  Não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar

superior àqueles praticados no mercado; ou
4.  Sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
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§1º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 1, 2 e 4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa. 

§2º  O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 1. Por razão de interesse público; ou

2. A pedido do fornecedor.

§3º Ocorrendo  o  cancelamento  de  preço  registrado,  o  fornecedor  será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.

§4º No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  do
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.

§5º  A solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  do  preço  registrado
poderá não ser aceita pela Administração, facultando-a, neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

§6º  Havendo  o  cancelamento  do  preço  registrado,  cessarão  todas  as
atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do Item.

E,  por  estarem  justas  e  combinadas,  as  partes  assinam  o  presente
instrumento, em ___ vias, de igual teor e forma, perante testemunhas abaixo.

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  em Goiânia, aos _____
dias do mês de ____________________ de 2015.

_______________________________________________________
Stenius Lacerda Bastos

Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Fornecedor(es) registrado(s):________________________________

Testemunhas:____________________________________________
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_______________________________________________________

ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Trata-se  de  Registro  de  Preços  para  futura  e  eventual  aquisição  de
equipamentos de informática,  com a finalidade de atender as necessidades do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Item Objeto

Qtde a
ser

registrad
a

Unidad
e

01
Microcomputador portátil (tipo Ultrabook) com sistema operacional 
Microsoft Windows

600 unidade

02 Impressora – Tipo I 600 unidade
03 Impressora – Tipo II 1000 unidade
04 Impressora – Tipo III 05 unidade
05 Impressora – Tipo IV 25 unidade
06 Estabilizador de tensão para microcomputadores e impressoras 1000 unidade
07 Leitor de código de barras com fio 1000 unidade
18 Televisor LED, com tela mínima de 55 polegadas 150 unidade
19 Projetor multimídia 30 unidade
10 Scanner – Tipo I 600 unidade
11 Scanner – Tipo II 10 unidade
12 Câmera de vídeo (webcam) para microcomputador 504 unidade
13 Microfone do tipo condensador cardióide USB para microcomputador 376 unidade
14 Mixer de áudio (mesa de som) 128 unidade
15 Microfone de mesa/Gooseneck 512 unidade
16 No-break para microcomputadores 50 unidade

Tabela 01 – Descrição resumida dos objetos a serem registrados

2. JUSTIFICATIVA

Atualmente o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possui em seu parque
computacional cerca de 10.000 usuários, entre eles Magistrados e Servidores. Para
atender esse efetivo é necessário o investimento em diversos tipos de equipamentos
de  informática,  como  por  exemplo,  impressoras,  scanners,  estabilizadores  de
tensão, notebooks, leitores de código de barras, projetores multimídia, entre outros.

Ocorre que esses equipamentos supracitados demandam uma necessidade
de  contratação  frequente,  sobretudo  em  razão  do  vencimento  da  garantia  do
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fabricante e por se tornarem antieconômicos e obsoletos ao longo do seu ciclo de
vida. Como referência de estudo para as aquisições do objeto em questão, utilizou-
se as Orientações para Elaboração/Ajuste de Especificações Técnicas de Ativos de
TI, constantes nos anexos da Portaria nº 86/2014 do Ministério do Planejamento,
Orçamento  e  Gestão,  que  dispõe  sobre  as  orientações  e  especificações  para
contratações de soluções de Tecnologia da Informação.

Considerando a imensa importância do uso de equipamentos de TI dentro
deste Tribunal, essa aquisição busca diminuir os riscos de paralisação ou redução
da  continuidade  das  atividades  administrativas  e  judiciais,  e,  também,  propiciar
condições ideais de reaparelhamento do parque computacional existente, por meio
de substituição de bens ou seu aumento progressivo.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se ainda que está prevista, para o segundo
semestre de 2016, a inauguração do novo prédio das Varas Cíveis, localizado no
Parque Lozandes desta Capital.  O quantitativo de postos de trabalho ainda está
sendo estudado e, consequentemente, demandará aquisições dos equipamentos em
questão.

Justifica-se a aquisição pelo Sistema de Registo de Preço (SRP) por ser uma
opção  economicamente  viável  à  Administração.  A  estimativa  e/ou  previsão  de
consumo ainda será ajustada à capacidade da mão de obra técnica operacional de
realizar  as  instalações  ao  longo  do  ano,  visando  minimizar  imprevistos  e,  em
decorrência,  evitar  desperdícios e possíveis  prejuízos à Administração Pública. A
adoção do SRP na presente aquisição enquadra-se nos incisos I e IV, do art. 3º do
Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República.

Por fim, essa aquisição se encontra alinhada com os Objetivos 3, 6, 9 e 11 do
PETIC, amparado pela meta 11 (Alcançar 80% do índice de satisfação dos usuários
internos medido pela Central  de Serviços),  meta 12 (Alcançar 70% do índice de
qualidade dos serviços prestados pela TIC), meta 13 (Alcançar 80% do índice de
satisfação dos usuários externos com os serviços prestados pela TIC) e meta 20
(Assegurar que os serviços de TIC estejam disponíveis acima de 90% do tempo útil
de trabalho). Alinhado também com o objetivo 15 do Plano Estratégico 2015/2020 –
Aumentar  a  maturidade  em  governança  de  TIC,  visando  o  aprimoramento  dos
processos e a entrega de serviços de TIC com qualidade e eficiência, nas formas e
quantidades adequadas ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no
planejamento.

3. BENEFÍCIOS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

São benefícios e objetivos da contratação, entre outros:
 Consolidar uma ata de registro de preços para atendimento de uma

necessidade frequente do TJGO;
 Prover bens de TI necessários ao atendimento Institucional, mantendo o

parque tecnológico existente em nível adequado de recursos;
 Reduzir o nº de licitações relacionadas a equipamentos de TI;
 Manter neste Tribunal bens de TI atuais, com ferramentas e recursos

avançados, permitindo projetar uma redução do tempo de resposta às
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demandas operacionais internas;
 Reduzir  os  custos  com  local,  segurança,  espaço  físico  e

armazenamento de equipamentos de TI;
 Ganho de economia de escala, pois, ao prospectar grandes volumes

licitados,  a Administração Pública amplia seu poder de compra junto
aos fornecedores e consegue reduções consideráveis de preços, fato
que certamente não ocorreria quando do fracionamento de certames. 

4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO (DIVISÃO EM LOTES/ITENS)

Foi  possível  o  parcelamento  em  função  da  característica  da  aquisição
(equipamentos  de  informática).  Todos  os  objetos  são  independentes  e  terão
concorrência realizada de forma individualizada.

A separação por Itens dará transparência aos valores individuais e aumentará
a participação das empresas no certame, além de propiciar a obtenção da proposta
mais vantajosa para a Administração. 

Nesse contexto, o parcelamento visou atender o Art. 15, IV da Lei nº 8.666/93,
que estabelece que “as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em
tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado,
visando economicidade”. 

5. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

As  especificações,  características  e  observações  acerca  dos  produtos
constantes  neste  Termo  de  Referência  estão  localizados  nos  Anexos  conforme
tabela abaixo:

Item Objeto Anexo

01
Microcomputador portátil (tipo Ultrabook) com sistema operacional Microsoft 
Windows

I

02 Impressora – Tipo I II

03 Impressora – Tipo II III

04 Impressora – Tipo III IV

05 Impressora – Tipo IV V

06 Estabilizador de tensão para microcomputadores e impressoras VI

07 Leitor de código de barras com fio VII

18 Televisor LED, com tela mínima de 55 polegadas VIII

19 Projetor multimídia IX
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10 Scanner – Tipo I X

11 Scanner – Tipo II XI

12 Câmera de vídeo (webcam) para microcomputador XII

13 Microfone do tipo condensador cardióide USB para microcomputador XIII

14 Mixer de áudio (mesa de som) XIV

15 Microfone de mesa/Gooseneck XV

16 No-break para microcomputadores XVI

Tabela 02 – Características e especificações dos objetos

6. PROPOSTA DE PREÇOS

Deve  ser  apresentada  a  Proposta  de  Preço,  informando  o
fornecedor/fabricante, o nome do produto ofertado com modelo/marca, part-number
ou identificação correlata, além do valor unitário e total para cada Item deste Termo
de Referência. 

Os  preços  ofertados  pelas  empresas  licitantes  deverão  incluir  todas  as
despesas relativas ao objeto contratado (frete, tributos, seguros, encargos sociais,
trabalhistas, etc). Todos os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso.

7. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A proponente,  junto com os documentos de habilitação,  deverá comprovar
capacitação técnico-operacional através de um ou mais atestados, expedidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, mencionando que forneceu, de forma
satisfatória, os produtos e serviços com características semelhantes às do objeto
deste Edital.

8. DA ENTREGA, SUPERVISÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.
Uma vez assinado o contrato, todos os objetos constantes neste Termo de

Referência deverão ser entregues no Centro de Distribuição do Tribunal de Justiça
de Goiás, situado na Av. PL-3, Qd. G, Lt. 04, Parque Lozandes, em Goiânia – GO,
CEP 74884-115, junto à Divisão de Patrimônio, no horário das 08:00 às 12:00hs ou
14:00 às 18:00hs.

O prazo máximo de entrega dos equipamentos é de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato ou do recebimento
de Ordem de Fornecimento, se for o caso.

No ato da entrega dos equipamentos, o TJGO fará o recebimento provisório,
para efeito de posterior verificação de conformidade dos bens com a especificação
definida neste Termo de Referência.
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O recebimento definitivo será realizado em até 10 (dez) dias úteis contados
do  recebimento  provisório e  somente  será  feito  após  o  atendimento  de  todas
exigências deste Termo de Referência. 

O Gestor do Núcleo de Controle e Manutenção de Equipamentos (NCME)
será responsável pela emissão do Termo de Recebimento Definitivo, além da gestão
e fiscalização do contrato.  Os telefones para contato em horário comercial  neste
Núcleo são (62) 3216-2260 ou 3216-4170. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Responsabilidade em relação aos seus empregados, por todas as despesas
trabalhistas decorrentes da execução do objeto.

Responsabilidade  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  à
Administração ou a terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato. A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Administração não
exclui ou reduz a responsabilidade do contratado.

Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos
solicitados pela contratante sobre a execução dos trabalhos.

Sanar em tempo hábil todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.
 Responsabilidade por despesas decorrentes de infração praticadas por seus
empregados nas instalações da Administração.

Manter  sigilo,  sob  pena  de  responsabilidade  civil,  penal  e  administrativa,
sobre todo e qualquer assunto de interesse da contratante ou de terceiros de que
tomar  conhecimento  em  razão  da  execução  do  objeto,  devendo  orientar  seus
empregados nesse sentido.

Caso  haja  a  necessidade  de  alocar  equipamentos  de  informática  de
propriedade da empresa contratada nas dependências do TJGO, como notebooks,
os mesmos deverão, obrigatoriamente, antes de se conectar com a rede interna,
estar de acordo com as políticas de segurança interna do TJGO.

A  contratada  deverá  fazer  o  descarte  correto  e  o  gerenciamento
ambientalmente adequado de resíduos, tais como óleo, pilhas, etc., no que tange à
coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final,  em atendimento à
legislação aplicável.

Comunicar  à  Administração  por  escrito  e  em  tempo  hábil,  qualquer
anormalidade  que  esteja  impedindo  a  execução  contratual,  prestando  os
esclarecimentos julgados necessários.

Entregar os produtos licitados de acordo com as características, quantidades
e prazos especificados.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratada.

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou representante da
contratada,  que  embarace  a  fiscalização  ou,  ainda,  que  se  conduza  de  modo
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inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.
Inspecionar,  dentro  dos prazos estabelecidos,  os  produtos  fornecidos pela

licitante/contratada  e  verificar  a  conformidade  dos  mesmos  com  o  objeto  deste
Termo de Referência.

Efetuar  os  chamados  de  atendimento  técnico  e  avaliar  sua  execução,
promovendo  as  medidas cabíveis  para  que  os  serviços  sejam  executados  em
conformidade com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência

Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de
Referência e nos documentos que o integram.

Comunicar  imediatamente  a  contratada  via  central  de  serviços  ou  ainda
através de ofício, a respeito de quaisquer incidentes relacionados ao objeto deste
Termo de Referência.

11. PLANO DE AQUISIÇÃO

A aquisição dos bens ocorrerá na medida exata do surgimento das demandas
do TJGO. A estimativa e/ou previsão de consumo ainda será ajustada à capacidade
da mão de obra técnica operacional  de realizar as instalações ao longo do ano,
visando minimizar  imprevistos e, em decorrência,  evitar  desperdícios e possíveis
prejuízos à Administração Pública.

A demanda de bens para Registro de Preços, e seus respectivos locais de
instalação, constam no ANEXO XVII deste Termo de Referência.

12. QUANTO AO CONTRATO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Todos os produtos deverão possuir  garantia do fabricante,  conforme prazo
exigido nas suas respectivas especificações técnicas, a contar da emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.

Durante  o  prazo  de  garantia  a  Contratada  deverá  prestar  suporte  e
assistência técnica aos bens, na forma on-site, em Goiânia-GO e no regime de 08
horas por dia, 05 dias por semana (8x5), exceto finais de semana e feriados, por
meio  de  manutenção  corretiva,  troca  e  reposição  de  componentes,  às  suas
expensas. 

Todas as peças deverão ser  novas e de primeiro  uso.  Não serão aceitas
peças recondicionadas ou remanufaturadas.

Entende-se  por  manutenção  corretiva:  uma  série  de  procedimentos
destinados  a  recolocar  equipamentos  com  defeito  em  seu  pleno  estado  de
funcionamento e uso, dentre os quais se inclui a substituição de peças de hardware,
ajustes  e  reparos  técnicos,  em  conformidade  com  manuais  e  normas  técnicas
especificadas pelo fabricante. É o conjunto de serviços executados no equipamento
com falha.

Deverá ser disponibilizada uma infraestrutura de atendimento via telefone ou
web,  para recebimento e registro  dos chamados técnicos realizados pelo TJGO,
disponibilizado-o sempre um número de protocolo para controle de atendimento.

O prazo de solução ao chamado técnico deverá ser de até 2 (dois) dias úteis
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a sua abertura.
A retirada do equipamento para manutenção em laboratório, caso necessária,

somente será feita mediante autorização do TJGO. Neste caso, todas as despesas
relativas ao transporte, embalagens, etc., quando da retirada/devolução das peças
e/ou  dos  equipamentos  ocorrerão  por  conta  da  Contratada,  bem  como  aqueles
porventura advindos por quaisquer danos ou avaria causados aos mesmos ou a
terceiros.

Não  sendo  solucionado  o  problema  no  prazo  exposto  acima,  ou  após  a
manutenção  corretiva  persistirem  os  mesmos  problemas  técnicos,  a  Contratada
deverá substituir  o produto às suas expensas por outro novo e com as mesmas
características técnicas, ou mesmo superiores, no prazo de  72 (setenta e duas)
horas corridas, sob penas previstas no Edital e no contrato, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.

13. SANÇÕES

As sanções e multas relativas aos atos praticados no decorrer do processo
e/ou na execução do contrato serão aquelas previstas no Edital e no contrato. 

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será feito até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do objeto,
em  uma  única  parcela,  mediante  apresentação  da  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, e respectivo aceite definitivo.

Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
por responsabilidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o
mesmo incorrerá multa de mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis, ou
por outro índice substitutivo pactuado em comum acordo entre as partes. 

Wagner Veríssimo
Diretor do Núcleo de Controle e Manutenção de Equipamentos

Valdemar Ribeiro da Silva Júnior
Diretor da Divisão de Suporte a Serviços de TI

Glauco Cintra Parreira
Diretor do Núcleo de Controle de Contratos e Aquisições de TI

Luiz Mauro de Pádua Silveira
Diretor de Informática
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 01
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (TIPO ULTRABOOK) COM SISTEMA

OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS

Quantidade: 600 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

 1 PROCESSADOR
 1.1 Deverá possuir pelo menos dois núcleos físicos para processamento,

conforme especificações e recursos Intel Core i5 5ª geração ou AMD Serie
A de 5ª geração, ou superiores, em ambos os casos; 

 1.2 Deverá suportar processamento em 64bits e incluir as instruções do
padrão SSE4.1 e SSE4.2;

 1.3 Deverá  possuir  frequência  de  relógio de  pelo  menos  2,1Ghz  (dois
vírgula um gigahertz) e possuir Memória Cache Total de pelo menos 3 MB
(três megabytes);

 1.4 Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32bits e
64bits;

 1.5 Deverá  suportar  o  modo  “Turbo”,  ou  seja,  quando  uma  aplicação
necessitar, o clock será alterado dinamicamente com intuito de prover um
aumento  no  desempenho  suficiente  para  a  estabilidade  do  sistema
operacional;

 1.6 Possuir “Projeto de Força Térmica” (TDP – Thermal Design Power) de,
no máximo, 20 W (vinte Watts), com o intuito de reduzir o consumo de
energia elétrica.

 2 CHASSI
 2.1 Deverá  ser  produzido  nas  variações  de  cores  preta,  cinza  escuro

(grafite) ou prata;
 2.2 Possuir desligamento por  software ao manter-se pressionado o botão

liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;
 2.3 Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições

de funcionamento  do equipamento  com,  no mínimo,  os  indicadores de
acesso a disco, recarga e fonte alternada;

 2.4 Tecnologia redutora de danos ao disco rígido, no interior  do próprio
disco  ou  por  sistemas  de  amortecimento  e  compensação  de  impactos
presentes no equipamento principal;

 2.5 Encaixe padrão USS –  Universal Slot Security, próprio para fixação e
travamento de cabo de aço de segurança;

 2.6 Deverá  possuir  1  (um)  conector  DC  para  a  fonte  externa  de
alimentação, bivolt com autochaveamento da voltagem;
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 2.7 Deve pesar no máximo 1.900 gramas, incluindo o equipamento, sua
bateria e os demais itens internos instalados;

 2.8 Deverá possuir leitor biométrico integrado;
 2.9 Deverá permitir abertura de 130 graus da tela;
 2.10 Deverá possuir slot para cabo de segurança.

 3 PLACA PRINCIPAL
 3.1 Deve ser de fabricação própria  e exclusiva para o modelo ofertado.

Não serão aceitas soluções em regime de OEM ou personalizações;
 3.2 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o

padrão ACPI versão 3.0 ou superior e controle automático de temperatura;
 3.3 Deverá  possuir  Chip  de  segurança  TPM (Trusted  Platform Module),

versão 1.2 ou superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers
e  software do  fabricante  do equipamento  ou  fabricado  para  o  mesmo,
visando a utilização do chip.

 4 BIOS
 4.1 Deverá  possuir  interface  de  configuração  em  idioma  Português  ou

Inglês;
 4.2 Deverá possuir campo com número de série do equipamento;
 4.3 Deverá  possuir  campo  editável,  com  recurso  para  registro  de

informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento
podendo o mesmo pode ser lido remotamente;

 4.4 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e
compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

 4.5 Possuir suporte para senhas de Setup para Power On, Administrador e
Disco rígido;

 4.6 Deverá permitir o acesso remoto ao sistema operacional e ao processo
de  inicialização  do  microcomputador  através  de  interface  gráfica,  com
acesso aos dados do POST e com permissão de leitura e escrita à BIOS,
além de controle remoto de mouse e teclado, independente do suporte de
aplicações locais ou estado do sistema operacional;

 4.7 Deverá permitir o gerenciamento remoto do microcomputador mesmo
desligado,  desde  que  energizado  pela  rede  elétrica  e  conectado
localmente à rede de dados, permitindo ligar e desligar o microcomputador
remotamente,  com  controle  de  acesso,  e  com  possibilidade  de  definir
horários programados;

 4.8 Deverá  permitir  a  inicialização  remota  a  partir  de  imagem  de
inicialização (iso, img, etc.), CD-ROM ou outra mídia inicializável instalada
no console de gerência, com acesso remoto gráfico e controle remoto de
teclado e mouse;

 4.9 Possuir a capacidade de registro e identificação em inventário remoto
de hardware mesmo com o equipamento desligado;

 4.10 O  microcomputador  deverá  ter  a  capacidade  de  ser  gerenciado
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inclusive fora da rede corporativa, conectada na  internet, utilizando-se o
protocolo NAT;

 4.11 Permitir  as  funções  especificadas  nos  itens  3.10  a  3.14  em  redes
802.1x de arquitetura interoperável;

 4.12 A contratada deverá fornecer a implantação de software da solução de
gerenciamento  na  infraestrutura  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de
Goiás, bem como realizar a transferência de conhecimento para utilização
da solução.

 5 MEMÓRIA RAM
 5.1 Deverá  possuir  memória  de  pelo  menos  8  GB  (oito  Gigabytes),

configurado em Dual Channel;
 5.2 Deverá ser padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior, compatíveis com

o barramento de memória da placa principal (quando aplicável);
 5.3 Deverá suportar expansão a 16 GB de memória.

 6 CONTROLADORA DE VÍDEO
 6.1 Controladora gráfica integrada à placa principal ou dedicada com no

mínimo 1 GB de memória;
 6.2 Ao  menos  uma  conexão  HDMI,  de  modo  que  suportar  monitor

estendido  ou  projetor  multimídia.  Deverá  ser  fornecido  o  cabo  e/ou
adaptador necessário para utilização de um monitor/projetor através da
interface gráfica digital;

 6.3 Deverá suportar no mínimo DirectX 11 e OpenGL 3.0;
 6.4 Deverá possuir profundidade de cores de pelo menos 32bpp (trinta e

dois bits por pixel) com resolução de pelo menos 1366x768 pixels.

 7 TELA DE VÍDEO
 7.1 Tela plana com tamanho mínimo de 14" (quatorze polegadas) em LED,

no formato widescreen (16:9) com resolução mínima de 1366x768;
 7.2 Tratamento anti-reflexivo integrado, não sendo aceita solução “glare”

(brilhante ou polida) ou adesivos anti-reflexivos.

 8 CONTROLADORAS DE REDE
 8.1 Deverá possuir conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;
 8.2 Deverá possuir total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3,

802.3AB, 802.3u e 802.3x;
 8.3 Deverá suportar taxas de transmissão de 10/100/1000Mbps padrões

Ethernet,  Fast-Ethernet e  Gigabit  Ethernet,  autosense, full-duplex,  plug-
and-play, configurável totalmente por software;

 8.4 Controladora  de  comunicação  sem  fio  integrada  à  placa  principal,
padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security,
TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x,
com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio.
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 9 INTERFACES
 9.1 Dispositivo  apontador  tipo  “touchpad”  integrado ao chassi,  com dois

botões e área para rolagem (função “scroll”);
 9.2 Controladora de som com alto-falantes estéreo com potência mínima

total  de  2  Watts  RMS.  Deverá  possuir  conectores  multimídia  Mic-
in/Headphone-out na  parte  frontal  ou  lateral  do  chassi,  podendo  ser
integrados (combo) em um único conector;

 9.3 Câmera de vídeo integrada ao chassi com resolução compatível com o
padrão HD (720p) ou superior;

 9.4 Mínimo de 3 (três) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior, sendo
pelo  menos  1  (uma)  interface  padrão  USB  3.0.  Não  serão  aceitos
adaptadores externos ou “hubs”;

 9.5 Possuir  1  (uma)  interface  Bluetooth  4.0  integrada  ou  configuração
superior.

 10 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
 10.1 Unidade  híbrida  de  armazenamento  com  500GB  (quinhentos

gigabytes)  de  capacidade  no  total,  sendo  pelo  menos  64GB em SSD,
padrão SATA;

 10.2 Deve possuir o sistema de monitoramento S.M.A.R.T (Self-Monitoring,
Analysis and Reporting Technology).

 11 TECLADO
 11.1 Padrão ABNT-2;
 11.2 Com todos os caracteres da língua portuguesa;
 11.3 Impressão  sobre  as  teclas  deverá  ser  do  tipo  permanente,  não

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
 11.4 Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para

alto-falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn);
 11.5 Deverá  possuir  sistema  de  proteção  contra  o  derramamento  de

líquidos;

 12 ACESSÓRIOS
 12.1 Um  mouse  adicional  com  tecnologia  óptica,  de  conformação

ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem.
Resolução mínima de 1000 (mil) dpi. Conexão tipo USB e com fio, sem
uso de adaptadores.

 12.2 Deve ser fornecido mousepad;
 12.3 O mouse deverá ser fornecido na cor preta e ser do mesmo fabricante

do ultrabook;
 12.4 Deverá ser fornecido uma maleta do mesmo fabricante do ultrabook

como todos  os  cabos de  alimentação  e  interconexão do  equipamento,
como por exemplo, cabo de alimentação, adaptador CA.
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 13 ALIMENTAÇÃO
 13.1 Fonte externa de alimentação do mesmo fabricante do ultrabook para

corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%),
50-60Hz, com ajuste automático;

 13.2 Deverá possuir cabo de força de acordo com a exigência da norma do
INMETRO NBR 14136 (padrão “novo”);

 13.3 Deverá possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779
ou equivalente;

 13.4 Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ion), com no mínimo 3 (três)
células, do mesmo fabricante do equipamento principal, com autonomia
mínima  (tempo  de  descarga)  de  300  (trezentos)  minutos,  e  tempo  de
recarga  completa  de  até  210  (duzentos  e  dez)  minutos,  com  o
equipamento desligado.

 14 SOFTWARES
 14.1 O equipamento deverá ser entregue com uma licença OEM do Sistema

Operacional Microsoft Windows 8 Professional 64 bits, em português do
Brasil, com direito a downgrade para o Windows 7 Professional;

 14.2 Deverá ser fornecido, instalado de fábrica, cópia licenciada da suíte de
aplicativos Microsoft Office 2013 versão Home & Business ou superior;

 14.3 Cada  chassi  deverá  possuir  o  selo  de  autenticidade  do  sistema
operacional Microsoft Windows: COA (Certificate of Authenticity) ou GML
(Genuine Microsoft Label);

 14.4 O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  HD  contendo  a  imagem
padrão TJGO, customizada pela Contratante;

 14.5 A contratada, deverá, antes do fornecimento dos equipamentos, enviar
uma amostra do mesmo ao contratante para configuração e geração do
HD padrão,  contendo o sistema operacional  Microsoft  Windows 8 ou 7
(caso TJGO opte pelo downgrade), 64 bits, bem como todos os drivers e
softwares solicitados devidamente instalados;

 14.6 Todos os equipamentos ofertados deverão possuir disco rígido com a
imagem do HD padrão TJGO;

 14.7 Deve  ser  fornecida  mídia  única  ao  contratante  para  a
instalação/restauração  da  imagem  padrão  do  TJGO  em  todos  os
equipamentos.

 14.8 Deverá  possuir  integrado  ou  disponível  para  download  o  software
desenvolvido  pelo  fabricante  do  equipamento  com  suporte  a  efetuar
download de atualizações de drivers, consultar vigência de garantia entre
outros;

 14.9 Deverá possuir  integrado ou disponível  para download  software que
possibilite  apagar  de  forma  definitiva  e  irrecuperável  todos  os  dados
armazenados no disco rígido, e ainda caso seja acionada a garantia e haja
necessidade de troca do disco rígido o defeituoso deverá permanecer em
posse do TJGO, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;
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 14.10 Deverá possuir  integrado ou disponível  para download  software que
permite a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as
ferramentas disponíveis pelo fabricante.

 15 DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE
 15.1 Deverá acompanhar documentação em português ou inglês em papel,

CD-ROM, ou dispositivo de armazenamento removível compatível com o
padrão USB;

 15.2 Todas  as  especificações  serão  comprovadas  através  de  catálogos,
folders e manuais do próprio fabricante.

 15.3 O equipamento deverá constar no  Microsoft Windows Catalog para o
sistema  operacional  Windows  7  e  Windows  8.  A  comprovação  da
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da
Microsoft  emitido especificamente para o modelo ofertado, devendo ser
obtida dentro do grupo “Systems”, no site https://sysdev.microsoft.com/en-
US/Hardware/lpl/  (Não serão aceitas declarações em nenhuma hipótese).
Esta  exigência  servirá  para  comprovar  a  capacidade  do
fabricante/montador de produzir equipamentos compatíveis com sistema
operacional Windows 7 e Windows 8;

 15.4 Certificação  EPEAT  (Electronic  Product  Environmental  Assessment
Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através
do link http://www.epeat.net.

 16 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
 16.1 Deverá possuir conformidade com a norma ISO 9296 ou NBR 10152,

testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos;
 16.2 Deverá  possuir  conformidade  com  o  padrão  RoHS  (Restriction  of

Hazardous  Substances),  isto  é,  ser  construído  com materiais  que  não
agridem o meio ambiente;

 16.3 Deverá possuir conformidade com o padrão  Energy Star versão 5 ou
superior, ou seja, especificações de consumo eficiente de energia.
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 02
IMPRESSORA – TIPO I

Quantidade: 600 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

DESCRIÇÃO:  IMPRESSORA  LASER/LED  MONOCROMÁTICA  –
PEQUENO/MÉDIO PORTE

1. IMPRESSÃO: 
 Tecnologia: Laser ou Led monocromática (Preto); 
 Velocidade: 31 ppm (A4 ou Carta); 
 Tempo de saída da primeira página: igual ou inferior a 11 seg; 
 Resolução mínima: 1200 x 1200 dpi;
 Linguagem Padrão: PCL6/PCL5/PS3; 
 Ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas (A4);
 Capacidade da bandeja de entrada: 250 folhas;
 Capacidade da bandeja de saída: 100 folhas;
 Memória: 128 MB; 
 Velocidade do Processador: 600 MHz ou superior;
 Impressão frente e verso automática; 
 Capacidade de impressão nos formatos: A4, A5, Carta, Ofício;
 Possuir painel de operação com display de LCD com no mínimo 2 (duas)

linhas para verificação de status do equipamento; 
 Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 7 e 8.
 Qualificação pela Energy Star.

2. CONECTIVIDADE: 
 01 entrada de rede (RJ-45) padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

compatível com TCP/IP;
 01 Porta USB 2.0 de alta velocidade ou superior;
 Tensão de alimentação 110 V;
 Frequência: 60 Hz;
 Cabos USB e de alimentação de no mínimo 1,5 m de comprimento;

3. CONDIÇÕES: 
 A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e

cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de
no mínimo 10.000 páginas, considerando uma cobertura média de 5% em
papel A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752.

 Os  cartuchos  deverão  ser  novos  e  originais,  da  mesma  marca  da
impressora. 

 Não serão aceitos cartuchos recondicionados/reciclados.

Rua   19,   Qd  .   A  8,   Lt  . 06,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás  , 3  º     andar  ,   Setor     Oeste  , 
Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100     Telefones   (62) 3236-2433/2435 –   Fax   (62) 3236-2428 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Assinado digitalmente por: MARCOS NUNES LAUREANO, ASSESSOR JURÍDICO; e outros, em 15/10/2015 às 12:57.
Validação pelo código: 223272, no endereço: http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 03
IMPRESSORA – TIPO II

Quantidade: 1000 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

DESCRIÇÃO:  IMPRESSORA  LASER/LED  MONOCROMÁTICA  –  GRANDE
PORTE

1. IMPRESSÃO: 
 Tecnologia: Laser ou Led monocromática (Preto); 
 Velocidade: 55 ppm (A4 ou Carta); 
 Tempo de saída da primeira página: igual ou inferior a 9 seg; 
 Resolução mínima: 1200 x 1200 dpi; 
 Linguagem Padrão: PCL6/PCL5/PS3;
 Ciclo de trabalho mensal: 250.000 páginas (A4);
 Capacidade da bandeja de entrada: 500 folhas;
 Capacidade da bandeja de saída: 250 folhas;
 Memória: 512 MB; 
 Velocidade do Processador: 800 MHz ou superior;
 Impressão frente e verso automática; 
 Capacidade de impressão nos formatos: A4, A5, Carta, Ofício;
 Possuir  painel  de operação com display de LCD com no mínimo 2

(duas) linhas para verificação de status do equipamento; 
 Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 7 e 8.
 Qualificação pela Energy Star.

2. CONECTIVIDADE: 
 01  entrada  de  rede  (RJ-45)  padrão  Gigabit  Ethernet  (10/100/1000

Mbps) compatível com TCP/IP;
 01 Porta USB 2.0 de alta velocidade ou superior;
 Tensão de alimentação 110 V;
 Frequência: 60 Hz;
 Cabo de alimentação de no mínimo 1,5 m de comprimento;

3. CONDIÇÕES: 
 A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner

e cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão
de no mínimo 80.000 páginas, considerando uma cobertura média de
5% em papel A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752.

 Os  cartuchos  deverão  ser  novos  e  originais,  da  mesma  marca  da
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impressora. 
 Não serão aceitos cartuchos recondicionados/reciclados.
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ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 04
IMPRESSORA – TIPO III

Quantidade: 05 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

DESCRIÇÃO: IMPRESSORA LASER/LED POLICROMÁTICA – PAPEL TAMANHO A3

1. IMPRESSÃO: 
 Tecnologia: Laser ou Led policromática (Ciano, Amarelo, Magenta, Preto); 
 Velocidade (preto e branco): 30 ppm (A4 ou Carta); 
 Velocidade (colorida): 30 ppm (A4 ou Carta); 
 Tempo de saída da primeira página (preto e branco): igual ou inferior a 11

seg; 
 Tempo de saída da primeira página (colorida): igual ou inferior a 11 seg; 
 Resolução mínima: 600 x 600 dpi; 
 Linguagem Padrão: PCL6/PCL5/PS3;
 Ciclo de trabalho mensal: 100.000 páginas (A4); 
 Capacidade da bandeja de entrada: 500 folhas;
 Capacidade da bandeja de saída: 250 folhas;
 Memória: 1 GB; 
 Velocidade do Processador: 800 MHz ou superior;
 Impressão frente e verso automática; 
 Capacidade de impressão nos formatos: A3 (420 x 297 mm) e A4 (210 x

297 mm); 
 Possuir painel de operação com display de LCD com no mínimo 2 (duas)

linhas para verificação de status do equipamento; 
 Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 7 e 8.
 Qualificação pela Energy Star.

2. CONECTIVIDADE: 
 01 entrada de rede (RJ-45) padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

compatível com TCP/IP;
 01 Porta USB 2.0 de alta velocidade ou superior;
 Tensão de alimentação 110 V;
 Frequência: 60 Hz;
 Cabo de alimentação de no mínimo 1,5 m de comprimento;

3. CONDIÇÕES: 
 A impressora deverá estar acompanhada de cartuchos de toner (toner e

cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de
no mínimo 30.000 páginas, considerando uma cobertura média de 5% em
papel A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
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 Os  cartuchos  deverão  ser  novos  e  originais,  da  mesma  marca  da
impressora. 

 Não serão aceitos cartuchos recondicionados/reciclados. 
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ANEXO V
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 05
IMPRESSORA – TIPO IV

Quantidade: 25 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

DESCRIÇÃO: IMPRESSORA LASER/LED POLICROMÁTICA – PAPEL TAMANHO A4
e A5

1. IMPRESSÃO:
 Tecnologia: Laser ou Led policromática (Ciano, Amarelo, Magenta, Preto)
 Velocidade de impressão (preto e branco): 34 ppm (A4 ou Carta);
 Velocidade de impressão (colorida): 34 ppm (A4 ou Carta);
 Tempo de saída da primeira página (preto e branco): igual ou inferior a 11

seg; 
 Tempo de saída da primeira página (colorida): igual ou inferior a 11 seg; 
 Resolução mínima: 600 x 600 dpi;
 Linguagem Padrão: PCL6/PCL5/PS3; 
 Ciclo de trabalho mensal: 100.000 páginas (A4);
 Capacidade da bandeja de entrada: 500 folhas;
 Capacidade da bandeja de saída: 250 folhas;
 Memória: 512 MB;
 Velocidade do Processador: 500 Mhz ou superior;
 Impressão frente e verso automática;
 Capacidade de impressão nos formatos: A4 (210 x 297 mm) e A5 (148 x

210 mm);
 Possuir painel de operação com display de LCD com no mínimo 2 (duas)

linhas para verificação de status do equipamento;
 Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 7 e 8.
 Qualificação pela Energy Star.

2. CONECTIVIDADE
 01  entrada  de  rede  (RJ-45)  padrão  Fast  Ethernet (10/100  Mbps)

compatível com TCP/IP;
 01 Porta USB 2.0 de alta velocidade ou superior;
 Tensão de alimentação 110 V;
 Frequência: 60 Hz;
 Cabo de alimentação de no mínimo 1,5 m de comprimento.

3. CONDIÇÕES: 
 A impressora  deverá  estar  acompanhada  de  cartuchos  de  toner  (toner  e

cilindro/fotocondutor) de primeiro uso, com capacidade de impressão de no
mínimo 40.000 páginas, considerando uma cobertura média de 5% em papel
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A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752;
 Os cartuchos deverão ser novos e originais, da mesma marca da impressora;
 Não serão aceitos cartuchos recondicionados/reciclados.
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ANEXO VI 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 06
ESTABILIZADOR DE TENSÃO PARA MICROCOMPUTADORES E

IMPRESSORAS

Quantidade: 1000 unidades
Garantia do fabricante: 12 meses
Especificações técnicas mínimas:

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
1. Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220 V);
2. Variação máxima de tensão para regulação de 6%;
3. Frequência nominal 60 Hz;
4. Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz;
5. Fusível de entrada rearmável de 20A (ação retardada);
6. Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:
1. Potência máxima 2000 VA/2000 W;
2. Tensão nominal 115 V;
3. Regulação ± 6%;
4. Número de tomadas 6 tomadas padrão NBR 14136;
5. Não introduz Distorção Harmônica Total (THD) com carga resistiva.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
1. Compatível com microcomputadores e impressoras a laser;
2. Atende à norma NBR 14373:2006;
3. Estabilizador com 8 estágios de regulação;
4. 6 tomadas de saída padrão NBR 14136;
5. Filtro de linha;
6. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade;
7. True RMS;
8.  Autoteste:  ao  ser  ligado,  o  estabilizador  testa  os  circuitos  internos,
garantindo assim o seu funcionamento ideal;
9. Leds coloridos no painel frontal: indica as condições de funcionamento da
rede elétrica – normal alta crítica e baixa crítica;
10. Rendimento com carga nominal maior ou igual a 92%;
11.  Chave  liga/desliga  embutida:  evita  o  acionamento  ou  desacionamento
acidental;
12. Tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 3 ciclos de rede elétrica

PROTEÇÕES:
1. Curto-circuito;
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2. Surtos de tensão entre fase e neutro;
3. Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático;
4. Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
5. Sobrecarga com desligamento automático.
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ANEXO VII 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 07
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO

Quantidade: 1000 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

1. Leitor de mão com suporte de mesa;
2. Tecnologia laser;
3. Possuir  interface  de  conexão  do  tipo  USB  sem  driver,  com  cabo  de  no

mínimo, 1,8 metro;
4. Velocidade  de  leitura  mínima:  100  leituras/s  (scans/s)  ou  100  linhas  por

segundo;
5. Suportar no mínimo as seguintes sinalizações ou indicadores:

 Sonora: No mínimo de confirmação de leitura;
 Visual: No mínimo de confirmação de leitura;

6. Suportar acionamento por gatilho ou botão;
7. Proteção física contra quedas no mínimo de 1,5 metro (em superfície lisa ou

de concreto);
8. Possuir proteção ambiental de nível IP42;
9. Ângulo de leitura horizontal: 30º;
10.Leitura em Declive, Inclinação 60º,60º;
11. Contraste de impressão mínimo de 15% de diferença de refletância.
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ANEXO VIII 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 08
TELEVISOR LED, COM TELA MÍNIMA DE 55 POLEGADAS

Quantidade: 150 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

1. TV com tela mínima de 55 polegadas;
2. LED Plana;
3. Com pelo menos: 2 entradas HDMI / 2 entradas USB / 1 entrada Ethernet

RJ45 (LAN);
4. Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico);
5. Entrada para TV a cabo;
6. Conversor Digital Integrado;
7. Sintonizador DTV ISDB-T;
8. 1 Controle Remoto (com pilhas);
9. Rede Sem Fio Integrada;
10.Tensão/Voltagem: Bivolt;
11. Sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N;
12.Resolução mínima: Full HD (1920x1080);
13.Frequência de Imagem mínima: 120 Hz;
14.Áudio: 10 W (no mínimo);
15.Padrão de Suporte de Parede: VESA.
16.Acessórios: Manual em português, cabo HDMI (pelo menos 2 metros) e para

a fonte de alimentação.
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ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 09
PROJETOR MULTIMÍDIA

Quantidade: 30 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

1. Projetor HD – Luminosidade Mínima: 3000 Lumens;
2. Tipo: Mesa
3. Ajuste de Altura: Pé frontal ou lateral
4. Contraste mínimo: 10.000:1;
5. Resolução Nativa: WXGA (1280 X 800 pixels);
6. Conectividade wireless (com adaptador incluso);
7. Tipos de Projeção: Teto, Frontal, Traseira;
8. Tipo de Lâmpada: UHE;
9. Compatível com HDTV;
10.Duração Aproximada da Lâmpada: 5000 horas (Modo Normal);
11. Controle Remoto (com pilhas);
12.Alto Falantes Embutidos: 1 W (no mínimo);
13.Sistema de Cor: PAL, SECAM, NTSC;
14. Alimentação: Bivolt;
15.Conexões mínimas: VGA RGB, USB, RCA e HDMI;
16.Acessórios: Manual em português, maleta de transporte, cabos USB, HDMI

(pelo menos 2 metros) e para a fonte de alimentação.
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ANEXO X 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 10
SCANNER – TIPO I

Quantidade: 600 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

DESCRIÇÃO:  SCANNER DE PEQUENO/MÉDIO PORTE,  COM ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA

1. Possuir  tecnologia  CCD (Charge Coupled Device)  ou  CIS (Contact  Image
Sensor);

2. Possuir fonte de iluminação com lâmpada de LED, LED duplo, ou LED RGB;
3. Possuir  resolução  de  saída  de,  no  mínimo,  300dpi  (trezentos  pontos  por

polegada);
4. Possuir resolução de saída máxima de, no mínimo, 600dpi (seiscentos pontos

por polegada);
5. Possuir resolução óptica de captura de, no mínimo, 600dpi (seiscentos pontos

por polegada);
6. Capacidade  de  captura  de  imagens  nos  modos  simplex (frente)  e  duplex

(frente e verso);
7. Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e branco), em escala de

cinza (greyscale) e colorido com profundidade de, no mínimo, 24 bits;
8. Velocidade de varredura simples (simplex) de, no mínimo, 25 ppm (vinte e

cinco páginas por minuto) a 300 dpi (trezentos pontos por polegada) em cores
e em preto e branco para documentos no tamanho A4 na orientação retrato;

9. Velocidade de varredura dupla (duplex)  de,  no mínimo, 50 ipm (cinquenta
imagens por minuto) a 300 dpi (trezentos pontos por polegada) em cores e
preto e branco para documentos no tamanho A4 na orientação retrato;

10.Possuir alimentador automático de documentos (ADF), com capacidade de
armazenamento de, no mínimo, 50 (cinquenta) folhas;

11. Utilizar,  no mínimo, papel  nos padrões A4,  Carta e Ofício.  O equipamento
deverá  suportar  papéis  com gramatura  mínima não  superior  a  52  g/m²  e
gramatura máxima não inferior a 200 g/m²;

12.Possuir  volume  diário  de  processamento  de,  no  mínimo,  3.000  (três  mil)
folhas;

13.Possuir alimentação bivolt em 100 a 240 V 50-60Hz no padrão NBR 14136;
14.Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea – NBR

14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T);
15.Possuir interface USB 2.0 para conexão ao microcomputador acompanhado

do respectivo cabo;
16.Possuir sensor de detecção de múltipla alimentação (sensor ultrassônico);
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17.Deverá ser fornecida documentação completa e atualizada (manuais, termos
de  garantia,  etc.)  em  português  do  Brasil,  caso  exista,  ou  em  inglês,
necessária  à  instalação  e  à  operação  do  equipamento.  A documentação
poderá ser em formato eletrônico (mídia ou por meio de portal na Internet);

18. Os equipamentos deverão vir acompanhados de cabos, adaptadores, drivers,
mídias e demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento;

19. O scanner  deverá  ter  capacidade  de  digitalizar  documentos  de  diferentes
tamanhos  e  gramaturas  em um mesmo lote  de  documentos,  mantendo  a
mesma ordem na bandeja de saída e na digitalização;

20. O scanner deverá  ter  capacidade para digitalizar cartões duros (com e sem
relevo), tipo PVC, como exemplo crachás e outros tipos de identificação;

21. O scanner deverá possuir roletes para realizar o tracionamento e a separação
dos documentos;

22. Para cada equipamento deverão ser fornecidas licenças de  softwares para
captura  de  imagens  que  contemplem,  no  mínimo,  as  seguintes
características:

 Permitir  o  ajuste  manual  e  automático  da  orientação  das  imagens
digitalizadas;

 Realizar  autorrotação  das  imagens  (90°,  180°,  270°),  permitindo  a
alimentação de documentos em posições diferentes;

 Capacidade  de  recorte  automática  de  tamanho  da  imagem  dos
documentos (auto-cropping);

 Permitir  reorganizar  as  imagens  de  um  documento  com  múltiplas
imagens;

 Deverá  ser  compatível,  no  mínimo,  com  os  seguintes  formatos  de
arquivos de saída: JPG, PDF e PDF pesquisável;

 Permitir a exclusão automática de páginas em branco;
 Permitir  reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com suporte em

Português  do  Brasil  com  a  conversão  automática  de  documentos
digitalizados;

 Permitir eliminação de bordas pretas.
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ANEXO XI 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 11
SCANNER – TIPO II

Quantidade: 10 unidades
Garantia do fabricante: 36 meses
Especificações técnicas mínimas:

DESCRIÇÃO:  SCANNER  DE  GRANDE  PORTE,  COM  ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA E MESA DIGITALIZADORA

 1 Possuir tecnologia CCD (Charge Coupled Device) duplo;
 2 Possuir fonte de iluminação com lâmpada de LED, LED duplo, LED RGB ou

CCFL;
 3 Possuir  resolução  de  saída  de,  no  mínimo,  300dpi  (trezentos  pontos  por

polegada);
 4 Possuir resolução de saída máxima de, no mínimo, 600dpi (seiscentos pontos

por polegada);
 5 Possuir resolução óptica de captura de, no mínimo, 600dpi (seiscentos pontos

por polegada);
 6 Capacidade  de  captura  de  imagens  nos  modos  simplex (frente)  e  duplex

(frente e verso);
 7 Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e branco), em escala de

cinza (greyscale) e colorido com profundidade de, no mínimo, 24 bits;
 8 Velocidade de varredura simples (simplex) de, no mínimo, 75 ppm (setenta e

cinco páginas por minuto) a 300dpi (trezentos pontos por polegada) em cores
e preto e branco para documentos A4 na orientação paisagem;

 9 Velocidade de varredura  dupla  (duplex)  de,  no  mínimo,  150 ipm (cento  e
cinquenta imagens por minuto) a 300dpi (trezentos pontos por polegada) em
cores e preto e branco para documentos A4 na orientação paisagem;

 10 Possuir  alimentador  automático  de  documentos  (ADF),  com
capacidade de armazenamento de, no mínimo, 200 (duzentas) folhas;

 11 Possuir  mesa  digitalizadora  acoplada  ou  integrada  com  a  capacidade  de
digitalização de documentos até o tamanho A3;

 12 Utilizar, no mínimo, papel nos padrões A4, Carta e Ofício no ADF. O
equipamento deverá suportar papéis com gramatura mínima não superior a
40 g/m² e gramatura máxima não inferior a 200 g/m²;

 13 Possuir volume diário de processamento de, no mínimo, 20.000 (vinte
mil) folhas;

 14 Possuir alimentação bivolt em 100 a 240 V, 50-60Hz no padrão NBR
14136;

 15 Deverá ser fornecido adaptador de tomada do padrão novo (fêmea – NBR
14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T);
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 16 Possuir interface USB 2.0 para conexão ao microcomputador acompanhado
do respectivo cabo;

 17 Possuir  sensor  de  detecção  de  múltipla  alimentação  (sensor
ultrassônico);

 18 Deverá ser fornecida documentação completa e atualizada (manuais,
termos de garantia, etc.) em português do Brasil, caso exista, ou em inglês,
necessária  à  instalação  e  à  operação  do  equipamento.  A documentação
poderá  ser  em  formato  eletrônico  (mídia  ou  no  portal  do  fabricante  na
Internet);

 19 Os equipamentos deverão vir acompanhados de cabos, adaptadores, drivers,
mídias e demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento;

 20 Para cada equipamento deverão ser fornecidas licenças de  softwares para
captura de imagens que contemplem, no mínimo, as seguintes características:

 Permitir  o  ajuste  manual  e  automático  da  orientação  das
imagens digitalizadas;

 Realizar autorrotação das imagens (90°, 180°, 270°), permitindo
a alimentação de documentos em posições diferentes;

 Capacidade de recorte automática de tamanho da imagem dos
documentos (auto-cropping);

 Permitir  reorganizar  as  imagens  de  um  documento  com
múltiplas imagens;

 Deverá ser compatível, no mínimo, com os seguintes formatos
de arquivos de saída: JPG, PDF e PDF pesquisável;

 Permitir a exclusão automática de páginas em branco;
 Permitir reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com suporte

em  Português  do  Brasil  com  a  conversão  automática  de
documentos digitalizados;

 Permitir eliminação de bordas pretas.
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ANEXO XII
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 12
CÂMERA DE VÍDEO (WEBCAM) PARA MICROCOMPUTADOR

Quantidade: 504 unidades
Garantia do fabricante: 24 meses
Especificações técnicas mínimas:

1. Sensor de imagem CMOS de alta resolução;
2. Captura de vídeo com resolução de 1280 x 720 pixels;
3. Imagem  estática  (fotos)  de  até  5  megapixels  (2880  x  1620  pixels,

interpolados);
4. Taxa de captura (frame rate) de até 30 quadros por segundo;
5. Ângulo de visão de 73 graus;
6. Foco automático;
7. Ajuste de imagem automático com opção manual;
8. Lente de elemento de vidro de alta precisão;
9. Tecnologia TrueColor com rastreamento de rosto;
10. Tecnologia ClearFrame;
11. Opção de gravação de vídeo em formato 16:9 (Widescreen);
12.Rotação de 360º;
13.Microfone digital unidirecional integrado, com resposta de frequência de 200

Hz - 8000 Hz, +/- 4dB;
14.Compatível com interface USB 2.0 ou superior;
15.Compatível com Sistema Operacional Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7;
16.Total  compatibilidade com o sistema de registro  audiovisual  de audiências

judiciais  adotado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  a  fim  de
garantir o pleno funcionamento da solução.
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ANEXO XIII
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 13
MICROFONE DO TIPO CONDENSADOR CARDIOIDE USB PARA

MICROCOMPUTADOR

Quantidade: 376 unidades
Garantia do fabricante: 24 meses 
Especificações técnicas mínimas:

1. Elemento condensador permanentemente polarizado com placa traseira de
carga fixa;

2. Padrão polar cardioide;
3. Resposta em de frequência de 20 – 16.000 Hz;
4. Requisito de alimentação USB;
5. 16 Bits;
6. Taxa de amostragem 44.1 kHz;
7. Conector de saída tipo USB;
8. Acessórios fornecidos: Suporte para pedestal;  bolsa protetora;  pedestal  de

mesa com tripé; cabo 3,0 – 3,5 m (10') de comprimento;
9. Requisitos do sistema:  Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7; USB 2.0 –

plug & play ou superior;
10.Total  compatibilidade com o sistema de registro  audiovisual  de audiências

judiciais  adotado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  a  fim  de
garantir o pleno funcionamento da solução.
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ANEXO XIV
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 14
MIXER DE ÁUDIO (MESA DE SOM)

Quantidade: 128 unidades
Garantia do fabricante: 24 meses
Especificações técnicas mínimas:

 1 ENTRADAS MONO:
 1.1 Entradas de Microfones:

 1.1.1 Tipo:  XLR  (mínimo  4{quatro}  entradas),  eletronicamente
simétricas, circuito de entrada discreto.

 1.2 Mic E.I.N. (20 Hz – 20 kHz)
 1.2.1 @ 0 Ω Resistência interna: -132,7 dB / 137 dB ponder. de A;
 1.2.2 @ 50 Ω Resistência interna: -130 dB / 133,9 dB ponder. de A;
 1.2.3 @ 150 Ω Resistência interna: -127,1 dB / 130,9 dB ponder. de A;
 1.2.4 Resposta de frequência: <10 Hz - 200 kHz (-1 dB);
 1.2.5 Gama de amplificação: +10 até +60 dB;
 1.2.6 Nível de entrada máxima: +12 dBu @ +10 dB Gain;
 1.2.7 Impedância: cerca de 2,6 kΩ simétrica;
 1.2.8 Relação sinal/ruído: 107 dB / 111 dB ponderação de A (0 dBu In

@ +22 dB Gain);
 1.2.9 Distorções (THD + N): 0,005% / 0,003% ponder. de A.

 1.3 Entradas Line
 1.3.1 Tipo: Jack estéreo de 6,3 mm eletronicamente simétrica;
 1.3.2 Impedância: cerca de 20 kΩ simétrica 10 kΩ assimétrica;
 1.3.3 Gama de amplificação: -10 até +40 dB;
 1.3.4 Nível de entrada máxima: +20 dBu @ 0 dB Gain.

 1.4 Atenuação de Supressão (Atenuação de Diafonia)
 1.4.1 Fader principal fechado: 85 dB;
 1.4.2 Fader principal fechado: 88 dB.

 2 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:
 2.1 Entrada de Microfone para Main Out

 2.1.1 <10 Hz - 80 kHz: +0 dB / -1 dB;
 2.1.2 <10 Hz - 137 kHz: +0 dB / -3 dB.

 2.2 Entradas Estéreo:
 2.2.1 Tipo: Jack estéreo de 6,3 mm eletronicamente simétrica;
 2.2.2 Impedância:  cerca  de 20 kΩ simétrica  10 kΩ assimétrica  (+4
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dBu) cerca de 20 kΩ simétrica 5 kΩ assimétrica (-10 dBV);
 2.2.3 Nível de entrada máxima: +22 dBu.

 2.3 Canais Mono EQ
 2.3.1 Low: 80 Hz / ±15 dB;
 2.3.2 Mid: 2,5 kHz / ±15 dB;
 2.3.3 High: 12 kHz / ±15 dB.

 3 SAÍDAS DE ÁUDIO:
 3.1 FX Sends:

 3.1.1 Tipo: Jack estéreo de 6,3 mm, assimétrica;
 3.1.2 Impedância: cerca de 120 Ω;
 3.1.3 Nível de saída máxima: +22 dBu.

 3.2 Saídas Main:
 3.2.1 Tipo: jack estéreo de 6,3 mm, assimétrica
 3.2.2 Impedância: cerca de 120 Ω 
 3.2.3 Nível de saída máxima: +22 dBu

 3.3 Saídas Control Room:
 3.3.1 Tipo: Jack estéreo de 6,3 mm, assimétrica;
 3.3.2 Impedância: cerca de 120 Ω;
 3.3.3 Nível de saída máxima: +22 dBu.

 3.4 Saídas de Auscultadores:
 3.4.1 Tipo: Jack estéreo de 6,3 mm, assimétrica;
 3.4.2 Nível de saída máxíma: +19 dBu / 150 Ω (+25 dBm).

 4 DADOS DO SISTEMA DA MISTURA PRINCIPAL:
 4.1 Ruído:

 4.1.1 Mistura principal  @ -∞,  Fader do canal  -∞: 105 dB /  -108 dB
ponder. de A;

 4.1.2 Mistura principal @ 0 dB,  Fader do canal -∞: -94 dB / -97 dB
ponder. de A;

 4.1.3 Mistura principal @ 0 dB, Fader do canal @ 0 dB: -83 dB / -85
dB ponder. de A.

 4.2 Seção de Efeitos:
 4.2.1 Conversor: 24-Bit Sigma-Delta, 64/128 x Oversampling.
 4.2.2 Taxa de exploração: 40 kHz.

 4.3 Tensão de Rede:
 4.3.1 Input: 110 V, 60 Hz.

 5 ACESSÓRIOS:
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 5.1 Cabo: RCA duplo (macho) → P2 Stereo (macho) / blindado.
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ANEXO XV
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 15
MICROFONE DE MESA/GOOSENECK

Quantidade: 512 unidades
Garantia do fabricante: 24 meses
Especificações técnicas mínimas:

1. Microfone de mesa (Gooseneck) profissional;
2. Saída XLR;
3. Cabo balanceado XLR para alimentação Phanton Power, com 6 (seis) metros;
4. Alimentação: DC Phantom Power;
5. Led  indicativo  de  acionamento  do  microfone,  de  cor  vermelha,  localizado

próximo a cápsula
6. Cápsula: Condensador de Eletreto;
7. Comprimento da Haste de 43 - 45 cm;
8. Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz);
9. Padrão polar cardióide;
10.Resposta de Frequência: 100 Hz a 16 kHz;
11. Sensibilidade:-37db ± 3db (0dB = 1 V/Pa em 1kHz).
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ANEXO XVI 
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 16
NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORES

Quantidade: 50 unidades
Garantia do fabricante: 12 meses
Especificações técnicas mínimas:

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
1. Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127 / 220 V;
2. Variação de tensão: 89 a 143 V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V);
3. Frequência de rede: 60 Hz.

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:
1. Potencia máxima 1200VA;
2. Fator de Potencia de 0,5;
3. Tensão nominal: 115 V;
4. Regulação: ± 6% (modo bateria) e ± 10% (modo rede);
5. Frequência: 60hz ± 1% (para operação bateria);
6. Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM);
7. Número mínimo de 6 tomadas padrão NBR 14136.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
1. Microprocessador RISC/FLASH - Interativo - regulação on-line;
2.  Saída  padrão  USB  para  comunicação  inteligente  e  gerenciamento  de
energia do no-break informando tensão de entrada/saída, frequência, tempo
de autonomia, ligar/desligar o sistema operacional entre outras funções;
3. Filtro de linha;
4. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;
5. DC Start: permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica;
6.  Evita  o  consumo  desnecessário  das  cargas  da  bateria,  e  que  seja
acionável pelo próprio usuário;
7. Autodiagnóstico de bateria;
8. Recarga automática das baterias, mesmo com o no-break desligado;
9. Função que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito
baixos de carga;
10. Conector de módulo de bateria externo ao no-break;
11. True RMS;
12. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos;
13. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
14. Circuito desmagnetizador;
15. Acionamento do inversor < 0,8 ms;
16. Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento
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do  no-break  –  modo  rede,  modo  inversor/bateria,  saída,  aterramento,
polaridade;
17.  Alarme  audiovisual:  sinalização  de  eventos  como  queda  de  rede,
subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da
bateria;
18. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou
desacionamento  acidental,  além  de  desabilitar  o  alarme  sonoro  após  a
sinalização de algum evento;
19. Rendimento maior ou igual a 90% (modo rede) e maior ou igual a 80%
(modo bateria);
20. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias 12Vdc / 7Ah.

PROTEÇÕES:
1. Curto-circuito no inversor;
2. Surtos de tensão entre fase e neutro;
3. Sub/sobretensão da rede elétrica;
4. Sobreaquecimento no inversor e no transformador;
5. Potencia excedida com alarme e posterior desligamento;
6. Descarga total das baterias.
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Goiânia, 14 de outubro de 2015. Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO III

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
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Planilha estimativa de custos

Item Quantidade Objeto Valor unitário Valor total

01 450
Microcomputador portátil (tipo 
Ultrabook) com sistema 
operacional Microsoft Windows

R$ 5.312,00 R$ 2.390.400,00

02 150
Microcomputador portátil (tipo 
Ultrabook) com sistema 
operacional Microsoft Windows

R$ 5.312,00 R$ 796.800,00

03 450 Impressora – Tipo I R$ 837,00 R$ 376.650,00

04 150 Impressora – Tipo I R$ 837,00 R$ 125.550,00

05 750 Impressora – Tipo II R$ 4.144,17 R$ 3.108.127,50

06 250 Impressora – Tipo II R$ 4.144,17 R$ 1.036.042,50

07 5 Impressora – Tipo III R$ 15.800,00 R$ 79.000,00

08 19 Impressora – Tipo IV R$ 7.216,33 R$ 137.110,27

09 06 Impressora – Tipo IV R$ 7.216,33 R$ 43.297,98

10 750
Estabilizador de tensão para 
microcomputadores e impressoras

R$ 586,24 R$ 439.680,00

11 250
Estabilizador de tensão para 
microcomputadores e impressoras

R$ 586,24 R$146.560,00

12 750 Leitor de código de barras com fio R$ 371,52 R$ 278.640,00

13 250 Leitor de código de barras com fio R$ 371,52 R$ 92.880,00

14
113 Televisor LED, com tela mínima de

55 polegadas
R$ 4.786,67 R$ 540.893,71

15 37
Televisor LED, com tela mínima de
55 polegadas

R$ 4.786,67 R$ 177.106,79

16 23 Projetor multimídia R$ 3.628,67 R$ 83.459,41

17 7 Projetor multimídia R$ 3.628,67 R$ 25.400,69

18 450 Scanner – Tipo I R$ 3.435,00 R$ 1.545.750,00

19 150 Scanner – Tipo I R$ 3.435,00 R$ 515.250,00

20 8 Scanner – Tipo II R$ 37.644,66 R$ 301.157,28
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21 2 Scanner – Tipo II R$ 37.644,66 R$ 75.289,32

22 378
Câmera de vídeo (webcam) para 
microcomputador

R$ 545,67 R$ 206.263,26

23 126
Câmera de vídeo (webcam) para 
microcomputador

R$ 545,67 R$ 68.754,42

24 282
Microfone do tipo condensador 
cardioide USB para 
microcomputador

R$ 1.448,67 R$ 408.524,94

25 94
Microfone do tipo condensador 
cardioide USB para 
microcomputador

R$ 1.448,67 R$ 136.174,98

26 96 Mixer de áudio (mesa de som) R$ 1.123,33 R$ 107.839,68

27 32 Mixer de áudio (mesa de som) R$ 1.123,33 R$ 35.946,56

28 384 Microfone de mesa/Gooseneck R$ 2.346,67 R$ 901.121,28

29 128 Microfone de mesa/Gooseneck R$ 2.346,67 R$ 300.373,76

30 50 No-break para microcomputadores R$ 601,74 R$ 30.087,00

Valor total R$ 14.510.131,33

Goiânia, 14 de outubro de 2015. Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO IV

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

MINUTA CONTRATUAL

Contrato de fornecimento de equipamentos  de
informática para o novo Fórum Cível da Comarca
de Goiânia que entre si celebram o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE GOIÁS e a  empresa
_______________________________.

À vista dos autos de nº 201508000009313 e  do Despacho Homologatório
nº_____/2015,  fls._____,  da Licitação nº 047/2015,  o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
GOIÁS, situado na Av. Assis Chateaubriand nº195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-
GO,  inscrito no CNPJ sob o nº 02.050.330/0001-17,  doravante denominado
CONTRATANTE,  neste ato representado por seu Diretor Geral,  Stenius Lacerda
Bastos,  brasileiro,  divorciado,  residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
________________________,situada ______________________________,  inscrita
no CNPJ sob o nº _____________________________,  daqui por diante
denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo Sr.
____________________________________,  Portador da Carteira de Identidade
nº_______________  e CPF nº ______________________,  residente e domiciliado
em ______________________, têm entre si justo e combinado o presente contrato,
oriundo da licitação realizada, conforme Edital nº 047/2015, na modalidade pregão,
na forma eletrônica,  sob sujeição às normas da Lei Federal nº 10.520/2002  e em
conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº17.928/2012, com suas
alterações e observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  O  objeto deste contrato é o fornecimento de
equipamentos de informática para o novo Fórum Cível da Comarca de Goiânia.

PARÁGRAFO ÚNICO – O fornecimento dos produtos bem como a prestação
do serviço de garantia obedecerão ao estipulado neste contrato, ao estabelecido no
edital e anexos,  bem como às obrigações assumidas na proposta firmada pela
CONTRATADA,  a qual,  independentemente de transcrição,  passa a fazer parte
integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os valores contratados são fixos, aplicando-se as
disposições da Lei 10.192/2001. 

Rua   19,   Qd  .   A  8,   Lt  . 06,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás  , 3  º     andar  ,   Setor     Oeste  , 
Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100     Telefones   (62) 3236-2433/2435 –   Fax   (62) 3236-2428 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Assinado digitalmente por: MARCOS NUNES LAUREANO, ASSESSOR JURÍDICO; e outros, em 15/10/2015 às 12:57.
Validação pelo código: 223272, no endereço: http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSULA TERCEIRA  – O  CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA o
valor global de R$ _______________  (_________________________).

§1º O  pagamento  será  efetuado  em  até  15  (quinze)  dias  úteis,  após
apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente  atestada  pelo  setor
competente  acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  do  Imposto  Sobre
Serviços  –  ISS,  devidamente  pago,  correspondente  aos  serviços  prestados,  ou
documento de arrecadação do ISS para que o Tribunal de Justiça possa efetuar a
retenção e o recolhimento do tributo.

§2º  Caso  o  pagamento  ocorra  após  o  prazo  estabelecido,  por
responsabilidade  exclusiva  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  sobre  o
mesmo incorrerá multa de mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis, ou
por outro índice substitutivo pactuado em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – A despesa decorrente deste contrato, correrá, neste
exercício, à conta da Dotação Orçamentária nº __________________, do Elemento
de  Despesa  nº_____________________,  conforme  Nota  de  Empenho
nº___________,  datada  de  ________,  no  valor  de  R$________________
(_________).

CLÁUSULA QUINTA – Ao  presente  contrato  ficam  vinculados,  como  se
transcritos  fossem,  o  Edital  de  Licitação  nº  047/2015,  na  modalidade  pregão
eletrônico, e seus respectivos anexos, bem como a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA  SEXTA – O contrato resultante deste certame poderá ser
alterado,  com as devidas justificativas  e  previamente  autorizado,  nas  hipóteses
previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – A  CONTRATADA se  obriga  a  manter,  durante  a
execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, quanto
às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA – Constitui  motivo de rescisão deste contrato qualquer
uma das ocorrências previstas no art. 78, que se efetivará na forma estabelecida no
art. 79, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – Pela  inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato,
poderá  o  CONTRATANTE aplicar  à  CONTRATADA,  garantida  a  prévia  defesa,
segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

I - advertência;
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II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato,  em caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no  caso  de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

III - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

IV - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento e/ou do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

§  1º  - As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da  empresa
contratada. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada
deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

§ 2º - Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do
preço total do objeto, este será rescindido a exclusivo critério do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, sem prejuízo da apuração das perdas e danos.

§ 3º - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

§ 4º - A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar
com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

I - 6 (seis) meses, nos casos de:
- aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,

sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado
pela Administração;

- alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
II  - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do

objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

- entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou danificada;

-  paralisação  de  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem  justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;

- praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
administração estadual;

- sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as
demais disposições da Lei 10.520/2002, as disposições dos Decretos Federais n°
3.555/2000 e 5.540/2005, da Lei Estadual nº 17.928/2012, do Decreto Estadual nº
7.468/2011  e,  subsidiariamente,  da  Lei  nº  8.666/1993  bem  como  a  legislação
comum.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica  designado(a)  como  gestor(a)  do
presente  contrato  o  Diretor  do  Núcleo  de  Controle  e  Movimentação  de
Equipamentos do Tribunal de Justiça.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de
Goiânia, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir as dúvidas que porventura surgirem em decorrência da execução do
presente contrato.

E,  por estarem justas e combinadas,  as partes assinam o presente
instrumento, em três vias, de igual teor e forma, perante testemunhas abaixo.

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos ____ dias
do mês de __________________ do ano de dois mil e quinze (___/___/2015).

_____________________________________________
Stenius Lacerda Bastos

Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
CONTRATANTE

____________________________________________
(Representante da empresa)

CONTRATADA

Testemunhas:_________________________________

____________________________________________
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