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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

 Trata-se de registro de preço para aquisição de softwares de gerenciamento de 

Redes sem Fio, equipamentos do tipo Access Points, Controladora, bem como 

treinamento, visando a expansão e melhoria do serviço de rede sem fio no âmbito do Poder e 

judiciário, além de atender a demanda das unidades administrativas e judiciais que serão 

instaladas no anexo B do prédio do Tribunal de Justiça em Goiânia, após a conclusão da 

reforma predial. 

   

LOTE ÚNICO 

Item Objeto Especificações Qtde Unidade 

01 
Controladora Virtual Cisco, 

com 60 meses de garantia 

Software: Controladora WLAN 

Controller Virtual CATALYST 9800-

CL 

1 
unidad

e 

02 
Access Points Cisco, com 60 

meses de garantia. 

Hardware: Access Point CISCO 

Modelo 2802i indoor 

18

0 

unidad

e 

03 
Access Points Cisco, com 60 

meses de garantia. 

Hardware: Access Point CISCO 

Modelo 9115 Indoor 
10 

unidad

e 

04 Software Cisco ISE 

Software: CISCO ISE (Identity 

Services 

Engine) Virtual Server 

1 
unidad

e 

05 Software Cisco Prime 
Software: CISCO PRIME (Wireless 

Virtual Server) 
1 

unidad

e 

06 Treinamento 
Treinamento Oficial CISCO WMNGI 

Managing Cisco Wireless LANs 1.2 
08 

partici-

pante

s 

Tabela 01 – Descrição resumida do objeto a ser adquirido 

 

2. JUSTIFICATIVA 
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 Atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) possui 3 equipamentos 

do tipo Controladora Física Wireless de Grande Porte (modelo AIR-CT5508-K9), além de 680 

unidades de Access Points (modelos AIR-CAP1602I-T-K9 e AIR-CAP1702I-T-K9), todos da 

marca CISCO. Toda esta infraestrutura de rede sem fio, foi adquirida no passado por meio do 

Pregão Eletrônico nº 108/2013 (processo administrativo SED nº 4651413/2013) e Pregão 

Eletrônico nº 037/2015 (processo administrativo Proad nº 201507000008350), e está instalada 

e distribuída nos prédios do Tribunal de Justiça, Fórum Cível, Fórum Criminal, Anexos e 

Juizados em Goiânia, bem como em todos os prédios das Comarcas do Interior do Estado de 

Goiás. Estes equipamentos têm por objetivo prover rede sem fio, de qualidade e porte 

corporativo, para servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás. 

 Os equipamentos supracitados fizeram parte de um projeto-piloto, cuja implantação 

teve início em 2014 e se findou em 2015. O projeto consistiu em levar a magistrados e 

servidores, meios de poder utilizar os notebooks corporativos através de rede sem fio, bem 

como fazer uso de uma rede sem fio totalmente voltada para dispositivos móveis (tablets, 

smartphones, etc). Até a presente data, o projeto se mostrou assertivo e tem contribuído para 

levar maior mobilidade, produtividade, celeridade e conforto aos usuários. 

 Dado o sucesso do projeto em questão e à crescente demanda pelas possibilidades e 

oportunidades do serviço de rede sem fio, além de atender a reforma do anexo B do novo 

prédio do Tribunal de Justiça, o que se pretende com este novo projeto é: 

 

 - Aquisição de Controladora Wireless Virtual 
As 3 Controladoras Físicas, que gerenciam toda a estrutura da rede sem fio do TJGO, 

tiveram suas garantias findadas em fevereiro de 2020. Dessa forma não existe nenhum 

suporte destes produtos atualmente. O valor de uma renovação é extremamente caro, 

além desse produto em breve não ter mais atualizações de melhoria e segurança. Por 

isso foi optado adquirir um novo produto que é a Controladora Virtual. Ela além de ter 

seu preço muito mais baixo do que uma Controladora Física, consegue gerenciar todos 

os nossos Access Points em uma única Controladora, detém novas funcionalidades e 

novas  tecnologias, e por ser virtual poderá estar sempre ativa, independente de 

disponibilidade nos nossos data centers. 

 

 - Aquisição de Access Points para o prédio do Tribunal de Justiça 
Os 680 Access Points também tiveram suas garantias findadas em fevereiro de 2020. E 

assim como nas Controladoras, o valor de renovação da garantia oneraria muito o 

TJGO para um produto que no decorrer dos próximos anos já estará obsoleto. Dessa 

forma, foi decidido que os Access Points retirados do Anexo B do TJGO para a 

reforma, ficarão em estoque para substituição dos aparelhos com problemas em todo o 

estado. Além disso este estes aparelhos do estoque também poderão serem usados para 

melhorar o sinal em algum prédio que venha a ter cobertura de Wifi indesejável. Dessa 

forma,  para o novo  prédio, serão adquiridos novos Access Points, com 60 meses de 

garantia, de um modelo mais atual, com novas funcionalidades e que, futuramente, 

pode ser parâmetro para novas aquisições. 
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 - Aquisição de Access Points específicos para Pleno/Auditório 
Neste projeto também iremos adquirir Access Points especiais para o Pleno da Corte 

Especial e Auditório do TJGO. Esses Access Points são específicos para este tipo de 

ambiente, que  têm centenas de pessoas conectadas ao mesmo tempo. De acordo com 

estudos feitos no local, os Access Points como o modelo que será adquirido para o 

prédio  novo, não consegue processar centenas de usuários ao mesmo tempo, deixando 

a conexão lenta ou inativa. 

 

 - Aquisição de Softwares de Gerenciamento de Rede sem Fio 
A aquisição destes softwares dar-se-á visando principalmente melhorar as soluções de 

redes sem fio oferecidas aos nossos usuários internos e externos. Cada vez mais é 

necessário dispor acesso a visitantes em todas os prédios do Poder Judiciário e a 

aquisição destes softwares irá nos auxilia nessa gerência. Estamos também visando a 

capacidade de melhorar as parcerias/convênios com outras entidades relacionadas aos 

trabalhos afetos ao Poder Judiciário, tais como a Ordem dos Advogados do Brasil em 

Goiás (OAB-GO) e Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Defensoria 

Pública, dentre outras que no final resultará em um grande passo para uma melhor 

percepção dos usuários no que diz respeito  aos serviços jurisdicionais, além de 

proporcionar acesso à internet a visitantes do Poder Judiciário, independente da 

unidade judiciária onde o usuário esteja presente. 

 

 A eficácia da contratação se justifica no fato de que os bens a serem contratados são 

importantes para assegurar a melhoria e expansão do serviço de rede sem fio no órgão, 

garantindo a continuidade da produtividade dos servidores e magistrados, e, 

consequentemente, a prestação do serviço jurisdicional. 

 A Equipe de Planejamento da Contratação entende que a vantagem da aquisição está 

na padronização e alinhamento às práticas de mercado, por possibilitar o uso de equipamentos 

modernos, populares e amplamente utilizados por vários Órgãos e empresas públicas/privadas. 

Acrescente ainda a total compatibilidade com o ambiente tecnológico atual, da facilidade de 

instalação e operação, não demandando qualquer “arranjo tecnológico” para o pleno 

funcionamento, eliminando, assim, o risco de paralisação ou comprometimento da 

infraestrutura de telefonia do TJGO. 

 Por meio da expansão da solução atualmente implantada, obtém-se padronização 

tecnológica e preservação dos investimentos realizados no passado. Salienta-se que a 

aquisição de uma outra solução tecnológica de rede sem fio seria mais onerosa para o TJGO, 

tanto em aspectos financeiros quanto para o conhecimento, já que deveríamos adquirir novas 

controladoras de rede sem fio, bem como software de gerenciamento, licenças de uso, Access 

Points e outros componentes e implantá-los e configurá-los novamente, o que não ocorre para 

o presente objeto, pois a solução tecnológica já fora adquirida outrora, necessitando, apenas, 

de sustentação e ampliação. 

 Para fins de economicidade e efetividade, o bens especificados neste projeto estão 

posicionados entre a “fase 2 – Seleção” e “fase 3 – Menor Preço”, conforme definições do 

guia de Orientações para Elaboração/Ajuste de Especificações Técnicas de Ativos de TI – 
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Versão 3, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponível através do seguinte 

link: https://www.governodigital.gov.br/documentos-e 

arquivos/Orientacoes%20Especificas%20-%20Marco%20de%2017.pdf. Esse documento 

dispõe sobre boas práticas, orientações e vedações na elaboração de especificações técnicas de 

bens e serviços de Tecnologia da Informação (TI). 

 O objeto pretendido possui embasamento técnico e vai ao encontro das recomendações 

do Egrégio Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº. 747/2008 – Plenário que diz: 

 

“A indicação de marca na especificação 

de produtos de informática pode ser 

aceita frente ao princípio da padronização 

previsto no art. 15, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993, desde que a decisão 

administrativa que venha a identificar o 

produto pela sua marca seja 

circunstanciadamente motivada e 

demonstre ser esta a opção, em termos 

técnicos e econômicos, mais vantajosa 

para a administração”. 

  

 Dessa forma, fica comprovado que o modelo praticado pelo TJGO se espelha nas 

recomendações e melhores práticas de mercado, sobretudo trazendo segurança à Instituição e 

propiciando o uso eficiente dos seus recursos. 

 Por fim, essa contratação encontra-se alinhada com o objetivo 15 do Plano Estratégico 

TJGO 2015/2020, que prevê aumentar a maturidade em governança de TIC, visando o 

aprimoramento dos processos e a entrega de serviços de TIC com qualidade e eficiência. 

Alinhado também aos objetivos estratégicos 1 (Primar pela satisfação dos usuários), 2 

(Aprimorar a segurança da informação) e 8 (Prover infraestrutura de TIC apropriada às 

atividades judiciais e administrativas), vinculadas às metas 01 (Garantir 80% de satisfação dos 

usuários internos de TIC) e meta 02 (Garantir 70% de satisfação dos usuários externos de TIC) 

do PETIC – TJGO 2015-2020. 

 

 

3. BENEFÍCIOS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

 

 São benefícios e objetivos da contratação, entre outros: 

   

a) Manter, neste Tribunal, produtos e serviços de TIC com excelência, com ferramentas e 

recursos adequados, permitindo projetar uma redução do tempo de resposta às demandas 

operacionais internas; 

b) Prover bens e serviços de TIC necessários ao atendimento Institucional, mantendo o 

parque tecnológico existente em nível adequado de recursos; 

c) Otimização dos recursos de TIC; 
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d) Melhorar critérios de segurança e governabilidade; 

e) Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado; 

f) Melhorar o desempenho e disponibilidade dos serviços de rede sem fio do TJGO; 

g) Modernização da infraestrutura de rede sem fio do TJGO; 

h) Implementação de novas funcionalidades; 

i) Simplificação das rotinas operacionais, maior controle, diminuição de falhas humanas, 

implementação de regras e políticas de acesso na utilização da rede sem fio do TJGO; 

j) Aumento no nível de controle e gerência; 

k) Continuidade do negócio; 

l) Satisfação dos usuários. 

m)  

 

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

 

 Foi possível o parcelamento do objeto em função da característica da contratação 

(equipamentos de rede do tipo Access Point, incluindo Controladora, Softwares de Gerência, 

bem como treinamento). Foi realizada a separação em itens em razão do tipo e natureza do 

objeto, dando transparência dos valores individuais, além de propiciar a obtenção da proposta 

mais vantajosa para a Administração. O objeto será adjudicado no formato de Menor Preço 

Global (LOTE ÚNICO), com uma única empresa fornecedora, em razão da interdependência 

dos itens que compõem a solução tecnológica. 

 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 discriminados conforme tabela abaixo: 

 

Item Objeto Especificações 
Qtd

e 

Unidad

e 

01 

Controlador

a Virtual 

Cisco com 

60 meses de 

garantia. 

Controladora WLAN Controller Virtual 

CATALYST 9800-CL incluindo: 

• Licença perpétua para controladora Wireless Virtual 

com suporte até 3000 APs em VMWARE; 

• Deverá conter todas as funcionalidades e licenças 

existentes para esse equipamento. 

• Suporte e manutenção por 60 (sessenta) 

meses; 

• Deverá ser entregue instalada, configurada e feito toda 

a migração dos atuais 530 APs já existentes nas 

01 Unidade 
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controladoras físicas com suas devidas licenças 

ativadas; 

• Treinamento básico operacional; 

• Serviços devem ser desenvolvidos por profissional 

CCIE Wireless ou equivalente; 

02 

Access 

Points 

Cisco, com 

60 meses de 

garantia. 

Access Points CISCO Modelo 2802i indoor, incluindo: 

• 04 (quatro) antenas internas; 

• MIMO 4x4; 

• Suporte a 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 

• Transferência máxima 2.6 Gbps; 

• 01 (uma) Interface de rede 100/1000BASE- 

T, PoE; 

• Ganho da antena 2.4 GHz de 4 dBi; 

• Ganho da antena 5 GHz de 6 dBi; 

• Licença perpétua de WLAN Controller para Catalyst 

9800-CL; 

• Licença perpétua do Cisco Prime por AP; 

• Licença perpétua do Cisco ISE por AP ; 

• Suporte e manutenção por 60 (sessenta) 

meses; 

• Deverá conter todas as funcionalidades (features) e 

licenças disponíveis para esse equipamento liberados e 

habilitadas. 

180 Unidade 

03 

 

 

 

 

Access 

Points 

Cisco, com 

60 meses de 

garantia. 

Access Points CISCO Modelo 9115 Indoor, incluindo: 

• 04 (quatro) antenas internas; 

• MIMO 4x4; 

• Suporte a 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax 

(WiFi 6); 

• Transferência máxima 5.83 Gbps; 

• 01 (uma) Interface de rede 1x 100, 1000, 

2500 Multigigabit Ethernet; 

• Ganho da antena 2.4 GHz de 3 dBi; 

•Ganho da antena 5 GHz de 4 dBi; 

• Licença perpétua de WLAN Controller para Catalyst 

9800-CL; 

• Licença perpétua do Cisco Prime por AP; 

• Licença perpétua do Cisco ISE por AP ; 

• Suporte e manutenção por 60 (sessenta) 

meses; 

• Deverá conter todas as funcionalidades (features) e 

licenças disponíveis para esse equipamento liberados e 

habilitadas. 

10 Unidade 

04 Software  CISCO ISE (IDENTITY SERVICES 01 Unidade 
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Cisco ISE ENGINE) VIRTUAL SERVER, incluindo: 

• Licença perpétua para controlador Cisco ISE Virtual 

em VMWARE; 

• Deverá ser entregue Instalada e configurada este 

appliance virtual; 

• Inclui autenticação através de portal, base de 

dados LDAP e social login; 

• Integração com até 02 (duas) estruturas de 

LDAP; 

• Configuração de politicas de acesso; 

• Configuração de logs visando adequação 

de Marco Civil da Internet; 

• Configuração de logon social (Facebook e 

Google); 

• Deverá conter todas as funcionalidades (features) e 

licenças disponíveis para esse software liberados e 

habilitadas. 

Serviços devem ser desenvolvidos por profissional 

CCIE Wireless ou equivalente; 

05 
Software 

Cisco Prime 

CISCO PRIME WIRELESS VIRTUAL SERVER, 

incluindo: 

Licença Perpétua do software; 

• Deverá ser entregue Instalada e configurada este 

appliance virtual; 

• Integração com até 04 (quatro) 

controladoras WLAN (appliance ou virtual); 

• Deverá conter todas as funcionalidades (features) e 

licenças disponíveis para esse software liberados e 

habilitadas. 

Serviços devem ser desenvolvidos por profissional 

CCIE Wireless ou equivalente; 

01 Unidade 

06 Treinamento 

Treinamento Oficial CISCO, incluindo: 

• 01 (um) voucher do curso WMNGI Managing Cisco 

Wireless LANs 1.2 

08 Unidade 

Tabela 02 – Características e especificações dos objetos  

 

 Outras exigências gerais: 

a) Não serão aceitos produtos desenvolvidos apenas para atendimento dos 

requisitos deste Termo de Referência. Os produtos devem estar disponíveis 

para todo o mercado, através de link no site oficial do fabricante; 

b) Todos os requisitos dos itens contratados devem ser entregues aptos para uso 

corporativo. Palavras como: deve, permite, suporta, efetua, proporciona, possui, 

etc significam que a funcionalidade deve ser entregue operacional, sem ônus 
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adicional ao Tribunal; 

c) Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso; 

d) Não serão aceitos equipamentos que tenham sido descontinuados pelo 

fabricante até a data de entrega e recebimento definitivo dos equipamentos; 

e) Em caso de descontinuidade, deverá ser entregue equipamento sucessor da 

linha descontinuada preservando-se todas as características ofertadas no edital; 

f) Deverão ser fornecidos todos os itens acessórios de hardware e software, 

incluindo cabos, licenças, conectores, interfaces, suportes, braços 

organizadores de cabos e demais acessórios necessários para instalação e 

funcionamento dos equipamentos, em plena compatibilidade com as 

especificações constantes neste documento e recomendadas pelo fabricante; 

g) Para o perfeito funcionamento dos dispositivos, caso sejam necessárias outras 

licenças de software, estas deverão ser ofertadas (sem ônus para este Tribunal) 

na modalidade de uso perpétuo, ou seja, os equipamentos devem continuar a 

operar normalmente mesmo após o período de garantia contratado. 

h) Deverá ser comprovada a origem dos bens importados e a quitação dos tributos 

de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da 

entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme art. 3º, III, 

do Decreto nº 7174/2010. 

i) Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em 

embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 

armazenagem. 

j) O aceite de produtos com part-numbers equivalentes (ou superiores) ao 

especificado, ficará condicionado a aprovação prévia do TJGO, mediante 

apresentação de justificativas e carta do fabricante, acompanhado das 

especificações técnicas, o que será alvo de diligência a ser realizada pelos 

técnicos do TJGO. 

 

 

6. DA GARANTIA TÉCNICA DOS ITENS 

 

 O período da garantia dos produtos deverá ser de 60 (sessenta meses). 

 O período de garantia passará a contar a partir da data de assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo a ser expedido pela CONTRATANTE. 

 A garantia técnica poderá ser prestada pelo FABRICANTE ou por meio do serviço 

colaborativo entre fabricante/parceiro com modalidade compartilhada. Serão aceitos suporte 

do tipo compartilhado (shared support), na modalidade PSS – Partner Support Services, caso 

a contratada tenha esta habilitação perante o fabricante Cisco Systems. 

 As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 

▪ Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários do TJGO; 

▪ Rompimento indevido do lacre de garantia dos equipamentos, se houver; 

▪ A movimentação dos equipamentos, entre unidades da CONTRATANTE, efetuada 
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com recursos próprios NÃO exclui a garantia. 

 No reparo, todas as peças deverão ser novas e de primeiro uso. Não serão aceitas peças 

recondicionadas ou remanufaturadas. Quaisquer peças, componentes ou outros materiais que 

substituírem os defeituosos deverão ser originais do fabricante e de qualidade e características 

técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento, sem ônus para a 

CONTRATANTE.  

 Deve estar incluído o atendimento técnico do tipo suporte através de serviço 0800, e-

mail e/ou website/portal, em horário comercial (8x5), do fabricante ou da contratada (caso 

seja shared support), mediante solicitação da equipe técnica do TJGO. Esse atendimento deve 

abranger todo o hardware, bem como os softwares (drivers, firmwares, BIOS, etc.) fornecidos 

com os equipamentos. 

 Os chamados deverão ser registrados e estar disponíveis para acompanhamento pela 

equipe designada pela CONTRATANTE, contendo data e hora da abertura do chamado, o 

problema ocorrido, a solução adotada, data e hora de conclusão; 

 O serviço de Smartnet, deverá estar devidamente registrado junto ao fabricante 

Cisco Systems, e ter abrangência de atendimento em território nacional (BRASIL). Não 

serão aceitos serviços Smartnet e nem produtos (com serviço Smartnet requerido) sem estas 

características. 

 O SLA (Service Level Agreement) do pacote Smartnet deverá ser com atendimento 8 

horas por dia, 5 dias (úteis) por semana, com reposição de peça no próximo dia útil seguinte 

(8x5xNBD); 

 Durante o prazo de vigência de garantia a CONTRATADA ficará responsável por 

realizar a retirada/devolução dos bens defeituosos, nas dependências da CONTRATANTE 

situada na cidade de Goiânia-GO, e enviar ao fabricante/distribuidor, sem ônus para o TJGO. 

O horário para retirada/devolução dos bens será das 08:00 às 12:00hs ou 14:00 às 18:00hs. 

 Dada a necessidade de reposição de peça/equipamento, a CONTRATADA deverá 

gerenciar a substituição destes (processo de RMA), junto ao fabricante Cisco (ou distribuidor 

autorizado), em até 2 (dois) dias úteis após a abertura do chamado. 

 Em caso da impossibilidade em solucionar o problema nos prazos estipulados, a  

CONTRATADA compromete-se a substituir o equipamento defeituoso, até o término do 

reparo do mesmo, por outro equivalente ou superior, de sua propriedade, a fim de 

proporcionar a operacionalização do equipamento e a continuidade da rotina de trabalho dos 

usuários; 

 Decorrido os prazos relativos ao atendimento dos chamados técnicos, sem o 

atendimento devido, fica a CONTRATANTE autorizada a penalizar a CONTRATADA. 

 

   

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 
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8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

 No ato da entrega, o TJGO fará o recebimento provisório, para efeito de posterior 

verificação de conformidade com a especificação definida neste Termo de Referência. 

 O objeto deverá ser entregue conforme a tabela abaixo: 

 

Lote Item 

Prazo Máximo para 

a Contratada 

entregar o(s) 

objeto(s) 

Prazo Máximo para o 

TJGO emitir o Termo 

de Recebimento 

Definitivo 

Local de Entrega 

ÚNICO 

1 a 5 

60 (sessenta) dias 

corridos após a 

emissão da Ordem de 

Fornecimento de 

Bens (OFB) pelo 

TJGO 

30 (trinta) dias úteis 

após a emissão do 

Termo de Recebimento 

Provisório 

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. Telefone: (62) 3542-9140. 

6 

90 (noventa) dias 

corridos após a 

emissão da Ordem de 

Serviço (OS) pelo 

TJGO 

15 (quinze) dias úteis 

após o treinamento 

Cidade no Brasil onde são realizados os cursos 

oficiais do fabricante. 

Tabela 03 – Prazo máximo e local de entrega dos produtos 

 

 Quando da entrega dos equipamentos, a licitante CONTRATADA deverá apresentar 

documento ou comprovação através de site web, fornecido pelo fabricante dos mesmos, que 

comprove a contratação da garantia com o nível de serviço (ou SLA – Service Level 

Agreement) compatível ao requerido no edital (Serviços Smartnet, com atendimento 

8x5xNBD) e com atendimento em território nacional (NO BRASIL), e onde conste o número 

de série do equipamento e a data de início e término da garantia. Equipamentos que não 

tiverem o serviço Smartnet devidamente registrados pelo fabricante, com validade em 

território nacional, quando exigido na especificação do objeto, NÃO SERÃO ACEITOS. 

 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

gestão dos seguintes integrantes: 

 

Papel Integrante Matrícula 

Gestor do Contrato, Fiscal Demandante e Técnico Giuliano Silva de Oliveira 5052858 

Fiscais Técnicos 

Daniel Caetano de Moraes 

Junior 

5109442 

Rafael Quirino de Freitas 5118204 
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 Os telefones para contato em horário comercial junto aos fiscais e gestor do contrato 

são (62) 3216-7760 ou (62) 3216-7777. 

 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 Deverá ser apresentada a Proposta de Preço, informando a marca, modelo, part-

number, além do valor unitário e total para cada item, onde todas as despesas necessárias à 

perfeita execução desse projeto (fretes, seguros, taxas, impostos e demais encargos) devem 

estar inclusas nos preços cotados. A Tabela 04 abaixo mostra o formato da proposta de preços. 

 

Item Objeto 
Marca/ 

Modelo 

Partnumb

er 

Prazo 

de 

Garant

ia 

Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

        

Tabela 04 – Formato da Proposta de Preços 

 

 Deverá ser informado também o preposto da empresa, bem como o procedimento para 

acionar o chamado técnico de garantia. 

 

  

10. PLANO DE AQUISIÇÃO 

 

 A aquisição dos bens e serviços 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. 

 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

 É vedada a subcontratação, salvo autorização do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 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. 
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 Manutenção dos seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 

imediatamente caso sejam considerados inconvenientes. 

 Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados 

pela contratante sobre a execução do contrato. 

 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. 

 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 de acordo com as características, quantidades e prazos 

especificados. 

 

13. 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 inconveniente ou 

incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 

 Inspecionar, dentro dos prazos estabelecidos, os objetos fornecidos pela contratada e 

verificar a conformidade dos mesmos com o presente Termo de Referência. 

 Efetuar os chamados de atendimento técnico e avaliar sua execução, promovendo as 

medidas cabíveis para que os objetos sejam executados em conformidade com as 

especificações técnicas constantes neste 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 aos objetos deste Termo de Referência. 

 

14. SANÇÕES 

 

 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 

penalidades: 

• Advertência; 

• Multa; 
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• Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 

• Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores. 

 O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte: 

• 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 

(dez) dias contados da data de sua convocação; 

• Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do 

cronograma físico de obras não cumprido; 

• Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não 

cumprida, por dia subsequente ao trigésimo. 

• 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente do 

contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação. 

 Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse, rescindir 

o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou 

integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o caso. 

 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. 

 A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

 O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios será 

graduado pelos seguintes prazos: 

• 6 (seis) meses, nos casos de: 

• Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o 

CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela 

Administração; 

• Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos; 

• 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do 

serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens. 

• 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; 

• Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo estabelecido, 

sem justa causa. 
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 O fornecedor 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, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, 

sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e 

a gravidade da falta cometida. 

 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

15. FORMA DE PAGAMENTO 

 

 O pagamento será realizado no formato de parcela única, no prazo máximo de até 30 

(trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através 

de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado; 

 Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da nota fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Fundo de 

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome 

do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência; 

 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, 

não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da 

matriz. 

 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato. 

 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, 

ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido 

documento que ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da contratada. 

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 
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 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões de 

regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste 

Termo; 

 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante; 

 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas; 

 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Tribunal de 

Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos; 

 Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa e o contraditório; 

 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao órgão correspondente; 

 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça. 

 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP, sendo: 

 EM = Encargos moratórios; 

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

 VP = Valor da parcela a ser paga. 

 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I = (TX) 
I = (6/100) 

        365 

I = 0,00016438 

TX= Percentual da taxa anual = 6% 

 

 

 

Giuliano Silva de Oliveira 

Diretor da Divisão de Infraestrutura Tecnológica 

 

 

Sampahio Almeida Martins Damaceno 
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