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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 055/2020 – PREGÃO
ELETRÔNICO

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Trata-se de registro de preços para aquisição de equipamentos do tipo no-break,
com a  finalidade  de  atender  a  demanda da  Assessoria  Militar,  bem como da  Divisão  de
Infraestrutura Tecnológica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Item Objeto
Qtde a ser
registrada

Unidade

01 Equipamentos do tipo nobreak 316 unidade
Tabela 01 – Descrição resumida do objeto a ser registrado

2. JUSTIFICATIVA

O Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  (TJGO)  possui  equipamentos  do  tipo
detectores de metais nas quais não estão ligados em rede de energia elétrica estabilizada. Para
garantir a disponibilidade de funcionamento e evitar danos faz-se necessário o investimento
em equipamentos do tipo no-break.

Além disso, foi inserido no quantitativo a ser registrado, a demanda da Divisão de
Infraestrutura  Tecnológica  (DIT)  a  fim  de  atender  a  necessidade  de  disponibilidade  de
funcionamento dos equipamentos roteadores e  switches, que garantem o funcionamento da
rede de dados nas localidades onde não há rede de energia elétrica estabilizada. 

Essas duas demandas foram consolidadas no presente Termo de Referência  com a
finalidade  de  reduzir  a  quantidade  de  licitações  relacionadas  ao  referido  equipamento,
propiciando um 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.
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A aquisição  dos  ativos  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. Diante deste cenário, justifica-se a aquisição pelo Sistema de Registo de Preço (SRP)
por ser uma opção economicamente viável à Administração. 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 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:
 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 a quantidade 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  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)

Nessa contratação, dada a simplicidade do objeto (equipamento do tipo no-break), a
concorrência realizada de forma individualizada, no formato Menor Preço por Item
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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 no Anexo I.

Outras exigências gerais:
a) Não  serão  aceitos  produtos  desenvolvidos  apenas  para atendimento  dos

requisitos  deste  edital.  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  licenciados.
Palavras  como:  deve,  permite,  suporta,  efetua,  proporciona,  possui,  etc
significam  que  a  funcionalidade  deve  ser  entregue  operacional,  sem  ônus
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
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. 
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6. DA GARANTIA TÉCNICA DOS ITENS

Os  equipamentos  devem  possuir garantia  do  fabricante,  tipo  on-site,  conforme
prazos exigidos nas respectivas especificações técnicas,  a contar da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo emitido pelo TJGO.

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, de
segunda a sexta-feira.

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

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 para o problema técnico deverá ser de até  10 (dez) dias úteis a
partir da abertura de chamado de suporte técnico. 

Não sendo solucionado o problema no prazo exposto acima, ou após a manutenção
corretiva  persistirem  os  mesmos  problemas  técnicos,  o  produto  defeituoso  deverá  ser
substituído sem ônus ao TJGO por outro novo e com as mesmas características técnicas, ou
mesmo superiores, no prazo de máximo de mais 15 (quinze) dias úteis.

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,  o  objeto  com
características semelhantes às deste Edital.

8. DA VIGÊNCIA

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

9.  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.

Os equipamentos deverão ser entregues conforme a tabela abaixo:
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Prazo Máximo para
a Contratada

entregar o produto

Prazo Máximo para o
TJGO emitir o Termo de
Recebimento Definitivo

Local de Entrega

30 (trinta) dias
corridos após o

recebimento da Nota
de Empenho

10 (dez) dias úteis após a
entrega

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.

Tabela 02 – Prazo máximo e local de entrega dos equipamentos

A Assessoria Militar, sob co-gestão da Divisão de Infraestrutura Tecnológica (DIT)
será  responsável  pela  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo,  além  da  gestão  e
fiscalização do contrato. Os telefones para contato em horário comercial são (62) 3216-7700.

10. PROPOSTA DE PREÇOS

Deverá  ser  apresentada  a  Proposta  de  Preço,  informando  a  marca,  modelo,  part-
number, além do valor unitário e total para o objeto, 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 abaixo mostra o formato da proposta de preços.

Item Objeto
Marca/
Modelo

Partnumber Prazo de Garantia Qtde Valor Unitário Valor Total

Tabela 03 – Formato da Proposta de Preços

Deverá ser informado também o preposto da empresa, bem como o procedimento para
acionar o chamado técnico de garantia.

Além disso, a localização da comprovação na(s) página(s) deverá ser clara e precisa. E
para isso, deverá ser feita uma planilha para cada objeto do edital,  conforme exemplo da
tabela a seguir, com a finalidade de se comprovar o atendimento do produto proposto a cada
requisito técnico do Termo de Referência:

Item 01 – Nome do Produto
Requisito do Termo de Referência Documento Página Localização

Exemplo: 
Termo de Referência/Anexo I –

Potência máxima 1500VA

Nome do documento
fornecido pela licitada. 

Exemplo: Datasheet

Número da página do
documento onde está a
comprovação do item.
Exemplo: Página nº 5

Paragrafo ou linha onde
está a comprovação do
item. Exemplo: 4º linha

Termo de Referência/Anexo I – Datasheet Página nº 2 3º Parágrafo
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Frequencia 60Hz
Requisito III Datasheet Página nº 4 6º Parágrafo
Requisito N

Requisito N+1
Tabela 04 – Documentos obrigatórios e complementares à Proposta de Preços

O atendimento a todos os itens da especificação do Termo de Referência deve ser
comprovado  através  de  documentação  oficial  do  fabricante  da  solução,  como  catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica e/ou site oficial, que deverá ser anexada à proposta
comercial ajustada. O TJGO poderá realizar diligências junto ao fabricante para comprovar a
autenticidade da documentação. 

O não atendimento destes requisitos implicará na desclassificação da proposta.

11. PLANO DE AQUISIÇÃO

A aquisição  dos  ativos  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.

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.

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.
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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;
 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;
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 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.

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
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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. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

Ao vencedor de cada um dos objetos, 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. 

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.

A apresentação das amostras, quando solicitadas, é obrigatória.  A não apresentação

implicará na desclassificação da proposta.

A não aprovação de uma das  amostras  apresentadas  pela  licitante  vencedora,  para

qualquer um dos itens, implicará na desclassificação da proposta, 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.

O resultado da avaliação será publicado no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça.

O  resultado  da  avaliação  técnica,  emitido  pelo  Núcleo  de  Contratos  e  Aquisições

(NCA), deverá ser entregue ao Pregoeiro em, no máximo, 3 (três) dias úteis, contados a partir
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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.

16. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado  em 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;

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;
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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:

I = (TX) I = I = 0,00016438
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(6/100)
365

TX= Percentual da taxa anual = 
6%

Giuliano Silva de Oliveira
Diretor da Divisão de Infraestrutura Tecnológica

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

Anderson Yagi Costa
Diretor de Informática
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 01
NO-BREAK

Garantia: 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 1500VA;
2. Fator de Potência de 0,65;
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 5 tomadas padrão NBR 14136.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
1. Microprocessador CISC/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 do no-break –
modo rede, modo inversor/bateria, saída, aterramento, polaridade;
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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.
21.  Autonomia de  25 minutos com  180W de carga,  comprovados através de memorial  de
cálculo  da  bateria,  não  será  aceito  banco  de  baterias  externo  para  atender  a  autonomia
desejada.

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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