
Diretoria de Obras
Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO
1.1 Contratação de serviços contínuos, abrangendo insumos e mão de obra, de

manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico nos sistemas e
equipamentos que compõem as soluções de vídeo-monitoramento (CFTV IP),
segurança eletrônica e controle de acesso (catracas, cancelas, fechaduras,
etc.), para os prédios do Fórum Criminal de Goiânia, Fórum Cível de Goiânia,
Centro de Distribuição e Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

1.2 O quantitativo e o detalhamento dos equipamentos que integram os sistemas
de segurança, objeto do serviço de manutenção continuada, estão elencados
no Anexo I e no Anexo II, respectivamente, deste documento.

2 JUSTIFICATIVA
2.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de manter em

funcionamento os equipamentos de segurança instalados nos prédios do
Fórum Criminal de Goiânia, Fórum Cível de Goiânia, Centro de Distribuição e
Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, favorecendo assim a
guarda do patrimônio público contra ações lesivas de terceiros, como
atentados às instalações, roubo ou furto de equipamentos, móveis e
documentos, bem como o controle de acesso aos espaços em que há tal
necessidade.

2.2 Com o objetivo de fornecer uma maior segurança para os servidores e
magistrados do Poder Judiciário, é necessário um maior controle de acesso às
dependências do TJGO, além de constante manutenção nos sistemas de
segurança existentes. Ainda, a manutenção dos sistemas garante melhor
desempenho e prolonga a vida útil dos equipamentos.

2.3 Também, este Termo de Referência visa manter em operação os sistemas de
sistemas de reconhecimento facial e reconhecimento de placas veiculares,
controle de acesso, catracas, cancelas e monitoramento remoto.

2.4 A contratação dos serviços descritos no objeto justifica-se em virtude da:

a) inexistência de servidores cujas atribuições realizem esses serviços;

b) necessidade de realização de controle de acesso às unidades do Poder Judiciário,
de forma a garantir maior segurança aos servidores e magistrados;

c) necessidade de manutenção dos sistemas de CFTV das unidades do Poder
Judiciário, de forma a propiciar maior segurança aos servidores e magistrados;
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d) indisponibilidade de equipamentos, ferramentas, componentes e materiais para
realização dos serviços.

3 NATUREZA DO OBJETO
3.1 Os serviços são considerados comuns, pois possuem especificações usuais

encontradas de mercado. Ademais, o serviço é objeto de contratações
similares por outros entes públicos.

4 CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1 Menor preço Global.
4.2 O agrupamento de elementos que compõem a mesma solução configura-se

como a melhor estratégia da Administração devido ao fato de que todos os
equipamentos e serviços estão intrinsecamente relacionados. A execução dos
serviços por mais de uma empresa acarretaria uma complexa rede de
coordenação entre os serviços e, certamente, comprometeria a qualidade e
efetividade dos resultados para o TJGO. Ademais, alguns equipamentos
essenciais para o devido funcionamento do sistema estão aglutinados em um
único local, como por exemplo, os servidores e a central de monitoramento,
que estão localizados nos prédios do Fórum Cível e Complexo do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, respectivamente.

5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1 A empresa deverá comprovar seu Registro ou Inscrição junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade.
5.2 A empresa deverá apresentar comprovação, na data da contratação, de que

possui em seu quadro permanente, no mínimo, os profissionais elencados
abaixo, detentores de Certidão de Acervo Técnico – CAT, por execução de
serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para os
sistemas e equipamentos que compõem soluções de vídeo-monitoramento
(CFTV), segurança eletrônica e controle de acesso, com características
compatíveis com as exigidas neste Termo.

5.2.1 01 (um) Engenheiro Eletricista;

5.2.2 01 (um) Eletrotécnico.

5.3 Apresentar comprovação, na data da contratação, de que possui em seu
quadro permanente, 01 (um) técnico em segurança do trabalho.

5.4 A comprovação do vínculo dos profissionais citados com o interessado se dará
através de apresentação, na data da contratação, de:

5.4.1 Cópia autenticada da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS) assinada pelo
interessado ou da Ficha de Registro de Empregados, devidamente
autenticada pela Delegacia Regional do Trabalho, que demonstrem o vínculo
empregatício dos profissionais indicados; ou

Nº Processo PROAD: 202010000241901

Assinado digitalmente por: JOSE EDUARDO STORT FERNANDES, ENGENHEIRO; e outros, em 13/04/2021 às 17:25.
Para validar este documento informe o código nGSvSCHgP1H no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202010000241901

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/05/2021 às 14:11.
Para validar este documento informe o código 410570153084 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria de Obras
Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

3

5.4.2 Contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil
comum, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto
licitado; ou

5.4.3 Ato constitutivo da empresa interessada e Certidão do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada, em que conste o nome do
profissional indicado, quando se tratar de dirigente ou sócio.

5.5 A comprovação da disponibilidade e qualificação da equipe técnica exigida no
item 5.2 será dada pela apresentação, na data da contratação, de:

5.5.1 Engenheiro Eletricista: I. Portador de diploma de curso superior em
Engenharia Elétrica, expedido por entidade reconhecida pelo Ministério da
Educação; II. Experiência mínima de 02 (dois) anos na função exigida,
comprovada em carteira profissional.

5.5.2 Técnico em Eletrotécnica: I. Certificado de formação técnica, em nível
médio, expedido por entidade reconhecida pelo Ministério da Educação; II.
Curso de NR10 – Segurança em Instalação e Serviços de Eletricidade vigente;
III. Experiência mínima de 02 (dois) anos na função exigida, comprovada em
carteira profissional.

5.6 Apresentar declaração informando que possui Laboratório Técnico apropriado
para o desempenho dos serviços, bem como, comprometimento de utilização
de peças originais, a fim de garantir a originalidade do equipamento.

5.7 Entende-se por compatível a execução dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva com características similares, quantitativa e qualitativamente, às
descritas neste Termo de Referência.

5.7.1 Para comprovação será admitido o somatório de atestados técnicos
acompanhando de suas respectivas CATS.

5.8 A empresa deverá apresentar comprovação, na data da contratação, de que os
profissionais elencados no item 5.2 possuem certificação concecida pelo
fabricante/desenvolvedores/integradores dos softwares de video
monitoramento e pelo fabricante das câmeras, de que estão aptos a prestar
serviço de manutenção preventiva, corretiva e soporte.

6 DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA
6.1 Nos termos do art. 40, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/1993, o custo máximo
aceito pela Administração Pública para o objeto do presente Termo de Referência
será apurado pela Divisão de Compras, mediante pesquisas de preços praticados no
mercado com empresas do mesmo ramo de atividade, além de outras metodologias
afins, a serem aplicadas por aquele setor.
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6.2 Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para sua
execução, como: mão de obra, transportes, tributos, carregadores, descarte de
material usado etc.

7 VISTORIA
7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para este fim, de segunda a sexta feria, das
08h00min às 18h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto à
respectiva Unidade Judiciária.
7.2 No momento da vistoria o licitante ou seu representante legal deverá estar
devidamente identificado, portando documento de identificação civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
7.3 A vistoria terá sua realização comprovada através de atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsável.
7.4 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante em que conste que conhece as condições locais para a execução do objeto
ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza do serviço, assumindo total responsabilidade por este fato.
7.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da
sessão pública.
7.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais de prestação dos serviços, devendo a Contratada assumir os ônus
decorrentes.

8 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
8.1 A Contratada deverá aguardar a emissão da ordem de serviço para iniciar as
manutenções. A autorização de serviço ocorrerá por localidade. De acordo com
interesse do TJGO, o Contratante poderá postergar o início dos serviços para alguns
equipamentos específicos.
8.2 Os serviços serão realizados nos locais onde os equipamentos descritos no
Anexo I encontram-se instalados.
8.3 Os serviços deverão ser realizados em dias úteis no horário do expediente
dos Servidores (08:00 às 18:00 h), ou, excepcionalmente, após o expediente ou aos
sábados, domingos e feriados, conforme critério da CONTRATANTE.
8.4 Para todas as visitas técnicas realizadas pela Contratada, deverá ser emitido
à Contratante um relatório técnico, contendo no mínimo: a data e horário de
realização da vistoria e serviço, serviços executados, materiais e peças utilizadas e
condições do equipamento. Os relatórios técnicos devem ser assinados pelo técnico
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responsável e pelo servidor indicado pela Comarca em que ocorreu a visita. A
liberação dos pagamentos fica condicionada a entrega de todos os relatórios e
chamados que deverão ser digitalizados.
8.5 Durante toda vigência do contrato o atendimento deverá ser ON SITE (no
local onde os equipamentos encontram-se instalados), atendendo os chamados para
correção de problemas em qualquer dia e horário, inclusive aos sábados, domingos
e/ou feriados, bem como, nos dias úteis dentro e fora do horário comercial.
8.6 As manutenções preventivas poderão ocorrer em qualquer dia e horário,
inclusive aos sábados, domingos e feriados, tendo em vista a não interrupção das
atividades do Órgão. As manutenções corretivas deverão ser executadas sempre
que exigidas pelo contratante ou quando identificada sua necessidade pela
Contratada e não terão limites para estes chamados ou atendimentos, devendo
ocorrer até que seja solucionado o problema.
8.7 A Contratada deverá informar e manter em funcionamento, 24 horas nos 7
dias da semana, no mínimo 03 (três) telefones móveis com DDD (62) ou 0800 para
acionamento emergencial, sendo:
8.7.1 1 (um) telefone do Gestor do Contrato da empresa Contratada;

8.7.2 1 (um) telefone do Coordenador dos Serviços Técnicos;

8.7.3 1 (um) telefone do Responsável Técnico da empresa pelos atendimentos,
conforme exigidos neste edital.

8.8 Todas as peças e acessórios substituídos deverão ser originais de fábrica e
seu fornecimento correrá por conta da Contratada. As peças que porventura não
sejam originais, só poderão ser utilizadas após aprovação da Contratante, bem
como, deverá trazer consigo uma autorização formal do fabricante quanto à
permissão para sua utilização, garantindo assim, a integridade quanto ao
funcionamento dos equipamentos.
8.9 A Contratante poderá exigir da Contratada a comprovação da procedência
original de peças, parte de peças, componentes e outros materiais necessários,
inclusive exigindo eventualmente a apresentação de notas fiscais do fabricante.
8.10 A Contratada deverá informar imediatamente, ao Gestor do Contrato,
qualquer anormalidade ou falha iminente no sistema, e solucionar, na medida do
possível, todos os problemas de forma preventiva.
8.11 Para fins de teste de capacidade de atendimento, a fiscalização poderá
realizar chamados testes de atendimento emergencial. O referido teste tem como
finalidade a verificação da capacidade operacional da CONTRATADA em realizar os
atendimentos dentro dos prazos contratados. A fiscalização poderá realizar esses
testes de capacidade a qualquer momento, e quantas vezes julgar necessário,
dentro da vigência do contrato. O não atendimento dos testes emergenciais e o
atendimento fora dos prazos estipulados pela CONTRATANTE sujeitarão a
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CONTRATADA às penalidades previstas no instrumento contratual, podendo
ocasionar seu imediato cancelamento, em caso de reincidência.
8.12 A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os materiais, a mão de obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os
insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a
execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou
temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nas
propostas apresentadas.
8.13 Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de
produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a
realização do objeto, os quais deverão mobilizar e empregar com eficiência e
eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de
alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de
produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

9 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
9.1 Suporte Técnico:
9.1.1 Integram o suporte técnico, no mínimo, os seguintes procedimentos:

9.1.1.1 Solucionar os problemas relacionados ao sistema de
gerenciamento de CFTV;

9.1.1.2 Realizar diagnósticos do sistema de CFTV e reportá-los no
mínimo mensalmente;

9.1.1.3 Verificar sempre que necessário, as capacidades dos hardwares
e softwares para o parque instalado, e atuar no redimensionamento das
capacidades quando necessário;

9.1.1.4 Verificar se as estações de monitoramento estão funcionando
normalmente, e colocá-las em pleno funcionamento quando ocorrer algum
problema;

9.1.1.5 Verificar e ajustar a qualidade de imagem para todas as câmeras
do sistema;

9.1.1.6 Testar e deixar funcional o controle completo de movimentação
das câmeras móveis e dos teclados;

9.1.1.7 Testar e deixar funcional a comunicação de rede para todos os
itens da solução, inclusive realizar fusões da fibra e demais reparos
necessários;
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9.1.1.8 Verificar e configurar a qualidade e integridade das imagens
gravadas, e tempos de retenção para o armazenamento do vídeo;

9.1.1.9 Verificar e manter atualizadas as versões de software e firmware;

9.1.1.10 Verificar e ajustar o sincronismo de data e hora para todos os
equipamentos de acordo com a hora vigente do local da instalação.

9.1.1.11 Instalar as atualizações/fornecimentos dos softwares de
gerenciamento do sistema de CFTV do TJGO;

9.1.1.12 Realizar, junto ao departamento de TI do TJGO, as possíveis
integrações do software de gerenciamento de CFTV, caso necessário, com
base no SDK e/ou API disponibilizados pelo fabricante da solução.

9.2 Manutenção Preventiva
9.2.1 A manutenção preventiva será realizada pela Contratada, de acordo com o

cronograma a ser apresentado pela mesma e aprovado pela Contratante ao
início do contrato.

9.2.2 Integram a primeira rotina de manutenção preventiva, no mínimo, os
seguintes procedimentos:

9.2.2.1 Verificação e testes de funcionamento de catracas e cancelas;

9.2.2.2 Verificação e teste dos sistemas de reconhecimento facial e de
placas veiculares (LPR);

9.2.2.3 Verificação e teste dos sistemas de alarme da cerca virtual,
composta por sensores IVA;

9.2.2.4 Inspeção visual e limpeza externa dos equipamentos e fixações
(porcas, suportes, hastes e itens nele agregados);

9.2.2.5 Ajuste de foco e posicionamento das câmeras;

9.2.2.6 Reaperto dos terminais de ligação e bornes;

9.2.2.7 Limpeza externa de lentes;

9.2.2.8 Simulação de falhas;

9.2.2.9 Verificação e configuração dos servidores de gerenciamento e
armazenamento de imagens.

9.2.3 Integram a rotina de manutenção preventiva semanal, no mínimo, os
seguintes procedimentos:
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9.2.3.1 Verificação do funcionamento das catracas e cancelas;

9.2.3.2 Verificação e identificação do status de gravação das câmeras, e
saneamento de problemas correntes no sistema de CFTV;

9.2.3.3 Inspeção visual e limpeza das câmeras, catracas e cancelas;

9.2.3.4 Ajuste de foco e posicionamento das câmeras;

9.2.3.5 Verificação e configuração dos servidores de forma a mantê-los
em pleno funcionamento, bem como antever e corrigir falhas e problemas
gerais do sistema;

9.2.3.6 Verificação e configuração dos servidores do ponto de vista
lógico, de forma a manter a saúde do sistema virtual, com averiguação do
estado dos softwares dos servidores do sistema de CFTV.

9.2.3.7 Realização do back-up das configurações dos servidores do
sistema CFTV, de forma a facilitar a recomposição do sistema no caso de
falha envolvendo os servidores do sistema de CFTV.

9.2.4 Integram a rotina de manutenção preventiva mensal, no mínimo, os seguintes
procedimentos:

9.2.4.1 Reaperto dos terminais de ligação e bornes nas caixas porta-
equipamentos do CFTV;

9.2.4.2 Limpeza externa das lentes, domes e/ou caixas das câmeras;

9.2.4.3 Verificação e reparo da alimentação elétrica, inclusive
aterramento e proteção contra surtos e correção caso necessário;

9.2.4.4 Medições de grandezas elétricas, teste de continuidade e curto
circuito no cabeamento e correção caso necessário;

9.2.4.5 Simulação de falhas para garantia de disponibilidade e
contingência (ex: Ausência de energia elétrica);

9.2.4.6 Verificação e correção do teclado de controle e joysticks de
câmeras móveis para que mantenham o pleno funcionamento e sem
divergências de controle;

9.2.4.7 Exportação de registro de eventos dos servidores e storages do
CFTV;

9.2.4.8 Verificação e ajuste do desempenho de estação de trabalho
cliente;
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9.2.4.9 Realização do back-up das configurações das estações cliente
do sistema de CFTV;

9.2.4.10 Verificação do funcionamento do sistema de reconhecimento de
placas e números (LCR) e reconhecimento facial.

9.2.5 Integram a rotina de manutenção preventiva trimestral, no mínimo, os
seguintes procedimentos:

9.2.5.1 Verificação e reparo da vedação das câmeras, para sanar
possíveis pontos vulneráveis para infiltração de líquidos, entrada de insetos
e outros fatores;

9.2.5.2 Verificação e reparo de fixação, sustentação e parafusos das
câmeras a fim de sanar possíveis problemas de posicionamento,
sustentação e fixação;

9.2.5.3 Verificação e troca de conectores das câmeras externas, a fim
de manter o estado das ligações de energia, vídeo e outros;

9.2.5.4 Verificação e reparo de fiações das câmeras, a fim de evitar
possíveis danos às fiações diversas, como energia elétrica, controle e vídeo;

9.2.5.5 Verificação e ajuste de níveis de tensão de alimentação das
câmeras, a fim de manter os níveis corretos de alimentação para os
equipamentos.

9.3 Manutenção Corretiva
9.3.1 Entende-se por manutenção corretiva os procedimentos destinados a corrigir

os defeitos existentes nos equipamentos, peças ou materiais do sistema.
Incluindo substituições de equipamentos, peças e materiais, ajustes
mecânicos ou eletrônicos, reparos, bem como todos os procedimentos
necessários ao restabelecimento ou adequação das boas condições de
funcionamento do sistema.

9.3.2 Todos os serviços, tanto preventivos quanto corretivos deverão estar em
conformidade com os manuais e normas legais e técnicas específicas dos
equipamentos do sistema.

9.4 Fornecimento de Peças, Materiais e Equipamentos.
9.4.1 Estão inclusas no escopo de peças, materiais e equipamentos passíveis de

substituição, todos os equipamentos elencados nos Anexo I e II deste Termo
de Referência, incluindo licenças de câmeras para atender ao quantitativo
descrito.
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9.4.2 Inclui-se na prestação dos serviços, tanto preventivos quanto corretivos, a
aquisição e disponibilização de peças, insumos, materiais e tudo mais que for
necessário ao perfeito funcionamento dos sistemas manutenidos.

9.4.3 As peças e materiais utilizados nas manutenções preventiva e corretiva
deverão ser originais de fábrica e ter garantia mínima de 12 (doze) meses.

9.4.4 Nos casos em que seja necessária a remoção de algum equipamento para
conserto, a Contratada deverá substitui-lo provisoriamente por outro de sua
propriedade, de mesmas características, nunca inferior, mantendo o mesmo
padrão de funcionamento do sistema.

9.4.5 A Contratada não será obrigada a fornecer peças e materiais para
manutenção corretiva de atos de vandalismo, incêndio, ou ocorrências de
caso fortuito e de força maior, desde que comprovados pela Contratada e
aceitos pelo Gestor responsável do TJGO.

9.5 Outras informações
9.5.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão executados pela

Contratada, com equipe técnica de profissionais capacitados e certificados ao
desempenho das atividades, em conformidade com todas as condições
estabelecidas neste Termo de Referência.

9.5.2 Os serviços de manutenção corretiva poderão ser abertos 24h por dia, sete
dias por semana, seguindo os prazos de atendimento estabelecidos neste
Termo de Referência.

9.5.3 A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas e insumos necessários à
execução dos serviços.

9.5.4 A Contratada deverá realizar, caso seja necessário, qualquer remanejamento,
reinstalação, adequação ou alteração da alocação dos pontos de instalação
dos periféricos que compõem o sistema, incluindo câmeras, catracas,
cancelas, monitores, toten, enfim, todos os equipamentos elencados no
Anexo I. Os serviços deverão ser realizados pela Contratada, que arcará com
todos os custos envolvidos.

9.5.5 A Contratada deverá fornecer, caso solicitada, a cada 12 (doze) meses o
quantitativo máximo de 1000 (mil) Chips Adesivos de RFID. Também, deverá
fornecer, caso solicitada, 1000 (mil) cartões brancos para aplicação dos
adesivos.

9.5.6 Os serviços de manutenção que impliquem em desligamentos do sistema de
CFTV deverão ser executados, com consulta e autorização prévia do fiscal do
contrato, de modo a não prejudicar o andamento das operações.
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9.5.7 Os serviços de suporte serão disponibilizados nos horários de execução dos
serviços de manutenção preventiva e/ou quando solicitado.

9.5.8 Estão inclusos nos custos da Contratada para realização dos serviços objeto
deste Termo de Referência:

9.5.8.1 Veículo para deslocamento da sua equipe técnica e custos
correlatos;

9.5.8.2 Cesto aéreo ou plataforma com operador para atividades em
altura, o qual deverá permanecer disponível ao TJGO durante toda a
execução contratual;

9.5.8.3 Despesas, encargos, salários e treinamentos relativos às
normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego com a
sua equipe técnica, ferramentas e equipamentos de proteção individual –
EPIs;

9.5.8.4 Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA – GO;

9.5.8.5 Custos com transporte, frete, seguro, remoção e reinstalação,
envio e recebimento de equipamentos que necessitem de reparo em outros
locais ou no TJGO;

9.5.8.6 Pagamento de taxas, tributos, impostos e licenças, municipais,
estaduais e federais e outras, caso haja necessidade.

9.5.9 A realização de reparos externos nos equipamentos pertencentes à solução
não deve implicar em ônus extra para a Contratante, e deverão ser
previamente autorizados pelo Gestor responsável do TJGO.

9.5.10 Os serviços de manutenção corretiva somente serão considerados
executados mediante a aprovação do fiscal e do gestor do contrato do TJGO,
incluídas a retirada dos resíduos e entulhos, com a reconstituição das partes
danificadas, se for este o caso.

9.5.11 Os serviços de suporte técnico constantes no escopo de atuação deste
Termo de Referência restringem-se às versões atualmente suportadas pelos
seus fabricantes. Produtos sem suporte do fabricante ou de versões em teste
(beta) não serão suportados pela Contratada. Produtos relacionados à
infraestrutura de TI para os softwares da solução, conforme abaixo, não estão
no escopo da presente contratação:

9.5.11.1 Microsoft BackOffice;

9.5.11.2 Windows Server;
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9.5.11.3 SQL Server;

9.5.11.4 Antivírus.
9.5.12 O fornecimento dos códigos-fontes de todas as integrações que forem

implantadas pela Contratada é obrigatório e sem ônus adicional de qualquer
natureza para a Contratante.

9.5.13 Para todos os serviços prestados, manutenções e suporte técnico, deverá
haver um relatório, o qual será apresentado à Contratante pela Contratada
para fins de controle.

9.5.14 Um sistema de controle de chamados próprio da Contratada, ou, na falta
deste, a utilização do sistema de controle do TJGO será exigido.

9.5.15 Os chamados controlados via sistema de controle de chamados da
Contratada deverão guardar o número do chamado aberto pelo TJGO, de
forma a haver a relação entre esses controles.

9.5.16 Ficam sob responsabilidade da Contratada eventuais danos causados aos
equipamentos em caso de negligência operacional, durante a execução dos
serviços contratados.

9.5.17 A garantia deverá ser acionada pela Contratada, sem limites de chamadas
para os itens cobertos pela garantia, sendo a Contratada responsável pela
avaliação in loco e sua remoção para assistência, se necessário, sem ônus
para a Contratada.

9.5.18 Para execução dos serviços de garantia, a Contratada somente poderá
desconectar os componentes de hardware ou desinstalar qualquer software
que estiverem instalados aos equipamentos com prévia autorização da
Contratante.

9.5.19 Constatado algum dano ou avaria, causado por imprudência ou imperícia nos
equipamentos por técnicos da Contratada, ela estará obrigada a realizar
manutenção corretiva gratuita, observando os mesmos prazos estabelecidos
nesta cláusula para os serviços em garantia.

9.5.20 A garantia de serviços, peças e equipamentos é de única e exclusiva
responsabilidade da empresa Contratada.

10 DOS PRAZOS E CRITÉRIOS TÉCNICOS
10.1 O reparo de qualquer item, configuração ou defeitos de qualquer natureza que

prejudiquem ou inviabilizem a utilização do sistema devem ser corrigidos de
acordo com o tempo máximo definido na tabela abaixo, tendo sempre como
início da contagem o momento de emissão da solicitação.
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Prioridade Prazo p/ início do
atendimento

Prazo p/
conclusão do
atendimento

Tipo da ocorrência

Nível 1 02 horas 04 horas

Ocorrências que impedem o
funcionamento do sistema
e/ou que acarretem risco à
segurança nas instalações do
TJGO

Nível 2 04 horas 08 horas

Ocorrências que
comprometem parcialmente o
funcionamento do sistema
e/ou que podem agravar-se
com o decorrer do tempo

Nível 3 08 horas 24 horas

Ocorrências que não
comprometem o
funcionamento do sistema,
porém prejudicam a atividade
dos colaboradores ou
usuários do TJGO.

10.2 Todos os chamados, bem como os respectivos serviços/correções devem
constar no relatório mensal a ser enviado à Contratante mensalmente,
indicando os respectivos dias e horários de abertura do chamado e sua
correção.

10.3 A remoção de itens da solução, quando necessário para a execução de
serviços externos, se dará mediante autorização fornecida pelo Gestor
responsável do TJGO.

10.4 Chamados técnicos de emergências são previstos e não devem gerar ônus
extras a Contratante.

10.5 Caso não seja possível normalizar o funcionamento de um item no prazo
máximo estabelecido na tabela acima, a Contratada deverá utilizar-se
imediatamente de equipamentos e materiais de reserva.

10.6 Os equipamentos e materiais reservas da Contratada deverão estar
imediatamente disponíveis para utilização, sempre que necessários.
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10.7 A disponibilização de equipamentos e materiais de reserva não exime a
Contratada de fornecer todas as peças, insumos e materiais necessários para
recolocação em uso dos itens da Contratante.

11 DA SOLUÇÃO EM OPERAÇÃO NO TJGO
11.1 A solução atualmente em uso compreende câmeras de vídeo com tecnologia

IP (Internet Protocol), instaladas em ambientes internos / externos, em pontos
definidos pelo TJGO, de modo a permitir o monitoramento e o controle de
acesso dos ambientes em questão.

11.2 O software instalado permite gravar, exibir, recuperar, e processar os vídeos
obtidos com transmissão das imagens às estações de monitoramento através
da tecnologia IP.

11.3 Sua arquitetura é baseada no conceito de plataforma aberta e flexível sobre IP,
câmeras IP, equipamentos de rede, servidores de gerenciamento, servidores
de gravação, estações de trabalho e subsistemas de armazenamento padrões
de mercado, fornecidos por alguns fabricantes específicos, escolhidos de forma
a facilitar as integrações com as infraestruturas de TI existentes.

12 DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias

consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, e do relatório
referente ao período, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente, indicados pela Contratada;

12.2 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;

12.3 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;

12.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o
Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato;

12.5 A Nota Fiscal 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;

12.6 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;
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12.7 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;

12.8 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento;

12.9 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões
de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital;

12.10 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;

12.11 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;

12.12 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;

12.13 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;

12.14 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;

12.15 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;

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

12.17 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
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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;

12.18 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 = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Proporcionar todas as facilidades para que o licitante vencedor possa

desempenhar seus serviços, dentro das normas estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como informar dados para entrega dos equipamentos, tais como
endereço, telefone, e-mail da pessoa responsável para agendamento prévio.

13.2 Prestar aos empregados do licitante vencedor todas as informações e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e estejam
disponíveis sobre os serviços;

13.3 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
13.4 Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;
13.5 Efetuar os pagamentos em acordo com as condições estabelecidas neste

Termo de Referência; e
13.6 Aplicar as sanções administrativas previstas neste Termo de Referência.

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do serviço contratado
e efetuá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções
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deste Termo de Referência, sendo responsável pelo transporte dos materiais, desde
o local da embalagem até sua entrega, e pela sua instalação.
14.2 Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a contratante
julgar necessárias.
14.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e
outros decorrentes da contratação.
14.4 Recolher aos cofres do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme lhe
seja instruído na oportunidade, as importâncias referentes às multas que lhe forem
aplicadas ou às indenizações devidas, sob pena de serem descontadas do
pagamento de sua fatura.
14.5 Corrigir, quando necessário, a execução dos serviços executados e substituir
os produtos que apresentarem defeito, inclusive vícios ou defeitos ocultos que o
tornem impróprios ao uso a que são destinados, sem nenhuma despesa para a
Administração e sem prejuízo das sanções cabíveis.
14.6 Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.
14.7 Registrar no CREA-GO, antes do início dos serviços, Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços contratados.
14.8 Executar o objeto contratado assim que demandado pela CONTRATANTE,
formalizado pela emissão de ordem de serviço devidamente preenchida e assinada
pela Contratada, devendo os materiais a serem empregados receber prévia
aprovação desta, que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam os
padrões especificados.
14.9 Os funcionários que executarão os serviços deverão ser devidamente
qualificados e manterem-se uniformizados, calçados e identificados com crachás,
não sendo permitido o ingresso de operários vestidos de calção ou bermuda, sem
camisa, ou com vestimentas inapropriadas.
14.10 Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, mencionando os respectivos telefones, CPF,
identidade e função, comunicando qualquer alteração.
14.11 A Contratante deverá conter em seu quadro de funcionários, equipe técnica
capacitada para serviços elétricos e deverá apresentar o certificado de conclusão ou
reciclagem do curso de NR-10 dos respectivos funcionários, emitido há no máximo 2
(dois) anos.
14.12 Instalar materiais e equipamentos adequados, conforme recomendações dos
fabricantes.
14.13 Disponibilizar, além dos materiais especificados e mão de obra especializada,
todas as ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários à execução dos
serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à
manutenção dos equipamentos.
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14.14 Providenciar a limpeza das dependências do TJGO, após a finalização das
Ordens de Serviço.
14.15 Em caso de fornecimento de materiais e equipamentos, responder pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso
a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
14.16 Possuir laboratório para reparo dos equipamentos, nos casos em que o
reparo não for possível no local de instalação.
14.17 Após a realização de qualquer serviço, a Contratada deverá encaminhar
Relatório Técnico assinado por servidor designado pelo Contratante ou de servidor
lotado no local de realização dos serviços, além da assinatura do técnico
responsável pela sua execução e da descrição dos serviços realizados. Tal relatório
deverá ser digitalizado e encaminhado para o e-mail indicado para finalizar o
chamado em aberto em até dois dias úteis após o atendimento. Posteriormente, a
mesma deverá ser anexada à Nota Fiscal e encaminhada ao Gestor do Contrato.
14.18 Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do
trabalho, especialmente as prescrições da NR 10 – Segurança em Instalações do
Ministério do Trabalho, e diligenciar para que seus empregados e os seus possíveis
contratados trabalhem com equipamentos de proteção individual (EPI), tais como
capacetes, botas, luvas, capas, óculos e equipamentos adequados para cada tipo de
serviço que estiver sendo desenvolvido. A CONTRATANTE poderá paralisar os
serviços quando os empregados não estiverem protegidos, correndo o ônus da
paralisação por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos definidos
no presente contrato.
14.19 Executar os serviços com o máximo de zelo, bem como seguir rigorosamente
as especificações e normas pertinentes em vigência.
14.20 Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto do presente
contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a presença ou ausência
da fiscalização da CONTRATANTE, durante a execução do serviço, motivo de
exclusão ou redução de responsabilidade.
14.21 Responder pelas despesas relativas a encargos comerciais, trabalhistas,
fiscais, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer
outras que forem devidas e referentes ao fornecimento dos materiais e
equipamentos e referente aos serviços executados por seus empregados, uma vez
que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE,
conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2° da Lei 8.666/1993.
14.22 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita.
14.23 Respeitar e/ou fazer respeitar as normas e procedimentos de controle interno,
inclusive de acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Nº Processo PROAD: 202010000241901

Assinado digitalmente por: JOSE EDUARDO STORT FERNANDES, ENGENHEIRO; e outros, em 13/04/2021 às 17:25.
Para validar este documento informe o código nGSvSCHgP1H no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202010000241901

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/05/2021 às 14:11.
Para validar este documento informe o código 410570153084 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria de Obras
Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

19

14.24 Responder por acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais e,
ainda, por eventuais danos causados no local de execução do serviço, aos
servidores da CONTRATANTE, bem como a terceiros, quando praticados, por dolo,
negligência, imperícia ou imprudência, diretamente por seus empregados na
execução do serviço, arcando, após regular processo administrativo, com a
restauração, substituição ou indenização, conforme o caso.
14.25 Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar durante a execução dos serviços.
14.26 Não executar, sem a devida autorização do Fiscal/Gestor do Contrato,
serviços decorrentes de fatores não previstos, principalmente aqueles que interfiram
na estrutura das edificações.
14.27 Providenciar o isolamento e sinalização de toda a área onde serão realizados
os serviços, de modo a garantir segurança e boas condições de trabalho aos seus
operários e ao público.
14.28 Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos
serviços, não recaindo sobre o CONTRATANTE qualquer responsabilidade por
perdas, danos, extravios etc.
14.29 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com
poderes de representante ou preposto, para tratar com a CONTRATANTE, dos
assuntos relacionados com a execução do Contrato.
14.30 Atender a qualquer convocação do Fiscal/Gestor para esclarecimentos a
respeito dos serviços prestados.
14.31 Manter, durante a vigência do contrato até o término da garantia, endereço,
telefone, e e-mail permanentemente atualizados.
14.32 Substituir, sempre que exigido e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE, ou ao
interesse do serviço público.
14.33 Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as
necessidades dos serviços.
14.34 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.
14.35 A Contratada deverá solicitar autorização ao Contratante, para substituição de
qualquer equipamento, peça ou componente que estiverem avariados, desgastados
acima do nível de tolerância ou comprometendo o bom desempenho dos
equipamentos.
14.36 Todas as partes, peças e componentes cuja substituição seja necessária,
deverão ser trocados por outros, genuinamente novos e originais, que atendam às
especificações técnicas solicitadas pelo Gestor do Contrato, não se admitindo
material usado ou recondicionado.
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14.37 Quaisquer partes, peças ou componentes substituídos nos equipamentos
deverão ser recolhidos pela Contratada, para que esta providencie a destinação final
ambientalmente adequada, em adoção ao sistema de Política de Logística Reversa,
nos termos da Lei Federal n. 12.305/2010 e demais normas correlatas, sob pena do
não ateste dos serviços.
14.38 Todo e qualquer serviço de manutenção que acarrete a substituição de peças
e componentes somente deverá ser realizado após aprovação do Gestor do
Contrato.
14.39 Fornecer ao Gestor do Contrato todas as informações solicitadas, no prazo de
cinco dias úteis.
14.40 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

15 DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1 É vedada a subcontratação, salvo com autorização deste Tribunal.

16 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1 Os serviços poderão der rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo
fiscal do Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

16.2 O gestor do Contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada
pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação
e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

16.3 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

17 DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
17.1 Definido como a qualificação por prazo e amostragem, realizada pela
FISCALIZAÇÃO, que avaliará o resultado esperado para todas as atividades
demandadas, em qualquer tempo, independente da obrigação da CONTRATADA
em refazer a atividade sem ônus para o TJGO no prazo máximo estabelecido pela
FISCALIZAÇÃO, após a formalização; sem prejuízo das penalidades elencadas
neste IMR e das sanções constantes do item 16.
17.2 O IMR avaliará o desempenho da CONTRATADA de uma forma geral e terá
como referência a remuneração mensal para possíveis aplicações de glosas, de
acordo com o Índice de Medição de Resultados - IMR, faixas de classificação de 1 a
7, avaliação dos quesitos da Tabela 03. Poderá ser revisto pela FISCALIZAÇÃO.
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17.3 A qualidade da prestação do serviço será realizada com base no IMR, com
monitoramento contínuo pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA poderá apresentar
justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que só
será aceita caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.
17.4 Irregularidades (avaliação por mês). Todos os itens são passíveis de
avaliação reiterada, ou seja, as mesmas irregularidades podem ser pontuadas em
meses seguidos ou alternados, e também somarem-se mês a mês com novas
irregularidades, até que a CONTRATADA cumpra com todas as obrigações, metas
ou elimine o problema.
17.5 As verificações do IMR, em caso de classificação da empresa na faixa 2 ou
superior, poderão, a critério da FISCALIZAÇÃO, ser objeto apenas de notificação.
17.6 As pontuações aplicadas serão as seguintes:

Item Critérios de avaliação Pontos

1
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. Pontos da infração
computados pelo número de ocorrências. 1

2

Manter funcionários sem qualificação para a execução dos serviços ou
que não tenham currículo compatível conforme exigência. Pontos da
infração computados pelo número de dias trabalhados para cada
profissional.

5

3
Não identificar previamente para o fiscal auxiliar local o profissional
contratado para a execução de serviços de qualquer natureza. Pontos
da infração computados pelo número de ocorrências. 2

4
Entregar serviço incompleto, dado por acabado. Pontos da infração
computados pelo número de ocorrências. 3

5

Deixar de providenciar recomposição de serviços inadequados, com
vícios. O prazo do pedido de recomposição será considerado como
manutenção corretiva para inicio das atividades. Pontos da infração
computados pelo número de ocorrências.

3

6
Fornecer informação falsa de serviço, número de horas trabalhadas,
profissionais envolvidos, substituição de material dentre outros. Pontos
de infração computados pelo número de irregularidades. 5

7
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato. Pontos da infração computados pelo número de
ocorrências. 2

8
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado. Pontos da infração computados pelo número de
ocorrências. 5
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Item Critérios de avaliação Pontos

9
Substituir ou remover funcionário encarregado ou responsável técnico,
sem a comunicação prévia ao TJGO. Pontos da infração computados
pelo número de ocorrências. 1

10
Retirar das dependências do TJGO quaisquer equipamentos ou
materiais sem autorização prévia do responsável. Pontos da infração
computados pelo número de ocorrências. 3

11
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente,
incompatível ou que não atenda às necessidades do serviço. Pontos de
infração computados pelo número de irregularidades. 5

12
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO. Pontos da infração computados pelo número de
ocorrências. 3

13
Deixar de entregar qualquer documentação solicitada pela
FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos. Pontos da infração
computados pelo número de ocorrências. 1

14
Deixar de utilizar material compatível com as especificações técnicas e
qualidade mínima requerida, conforme orientação do fabricante. Pontos
da infração computados pelo número de ocorrências. 2

15
Deixar de comparecer com equipe técnica compatível para a prestação
de atividades preventivas ou corretivas nos prazos determinados.
Pontos da infração computados pelo número de ocorrências. 2

16
Deixar de disponibilizar aos funcionários os materiais e ferramentas de
trabalho mínimo conforme especificações. Pontos da infração
computados pelo número de ocorrências. 2

17
Não registrar com fotos as atividades solicitadas pela FISCALIZAÇÃO.
Pontos de infração computados pelo número de irregularidades. 1

18
Número de atividades preventivas atrasadas no mês. Computadas pelo
número de atividades atrasadas dentro do período de apuração. 2

19
Número de atividades corretivas atrasadas no mês. Computadas pelo
número de atividades atrasadas dentro do período de apuração. 4

20
Deixar o equipamento fora de condições de operação. Computadas por
dia de atraso por ocorrência. 5

21
Deixar de entregar o relatório de manutenção preventiva/corretiva
dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. Computador por dia
de atraso. 1

22

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, inclusive por ausência ou uso
indevido de EPI e/ou EPC, conforme as Normas Regulamentadoras
(NRs) específicas.

5
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17.7 As pontuações obtidas em cada item de avaliação serão somadas e o total
utilizado para fins de apuração da faixa de classificação e consequentemente do
percentual a ser glosado do valor mensal contratado, conforme tabela que segue:

APURAÇÃO

Faixa Pontuação Penalidade Percentual a ser Glosado

1 ≤ 2 Advertência 0%

Do valor mensal
contratado.

2 3 a 5 Glosa 2%
3 6 a 9 Glosa 3%
4 10 a 14 Glosa 4%
5 15 a 20 Glosa 5%
6 20 a 25 Glosa 7%
7 ≥ 25 Glosa 10%

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 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:

18.1.1 Advertência;

18.1.2 Multa;

18.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios;

18.1.4 Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

18.2 O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:
18.2.1 Multa de até 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;

18.2.2 Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do serviço não executado;

18.2.3 Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do
serviço não executado, por dia subsequente ao trigésimo;

18.2.4 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo
remanescente do contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação;
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18.2.5 Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse,
rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia do serviço
não executado;

18.3 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;

18.4 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;

18.5 O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

18.5.1 6 (seis) meses, nos casos de:

18.5.1.1 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;

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

18.5.2 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,
do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

18.5.3 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

18.5.3.1 Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;

18.5.3.2 Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;

18.5.3.3 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no
âmbito da administração estadual;

18.5.3.4 Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

18.5.3.5 Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do
contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.

18.6 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
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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;

18.7 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.

19 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
19.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

19.1.1 GESTOR DO CONTRATO: Diretor da Divisão de Controle de Contratos e
Aquisições;

19.1.2 FISCAL TÉCNICO: Diego Cruz Abrahão;

19.1.3 FISCAL SETORIAL: Werles da Costa Pereira, José Lucas Oliveira dos Santos;

19.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

19.3 O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
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Goiânia, 04 de janeiro de 2020.

Eng.º José Eduardo Stort Fernandes
Diretor da Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

Eng.º Dalton Foltran de Souza
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Eng.º Luiz Cláudio Dias Ferreira
Diretor de Obras
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS

Item Descrição Unid. Fórum
Criminal

Fórum
Cível

Centro de
Distribuição

Sede
TJGO

Total
Geral

Sistema de Videomonitoramento

1 SOFTWARE DE MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO
CENTRAL E 50 (CINQUENTA) LICENÇAS DE CÂMERAS un 1 1

2 LICENÇA DE USO DE CÂMERA PARA O SOFTWARE DE
MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO un 50 177 56 185 468

3 JOYSTICK PARA CÂMERA PTZ un 1 1 1 3

4 CÂMERA PTZ EXTERNA (TIPO 1) un 2 2

5 CÂMERA BULLET INTERNA/EXTERNA LENTE VARIÁVEL (TIPO
2) un 10 10 10 30

6 CÂMERA DOME LENTE VF (TIPO3) un 30 34 46 110

7 CÂMERA FIXA VARIFOCAL PARA MÓDULO DE
RECONHECIMENTO DE FACE (TIPO 4) un 8 11 5 15 39

8 CÂMERA DOME INTERNA DE BAIXO CUSTO (TIPO 5) un 10 12 14 36

9 CÂMERA FIXA VARIFOCAL PARA MÓDULO DE
RECONHECIMENTO DE PLACA (TIPO 6) un 5 9 2 23 39

10 SERVIDOR SOTRAGE COM SOFTWARE DE
MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO un 1 1 1 3

11 MÓDULO MULTI I/O un 2 10 12

12 SOFTWARE PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL un 1 1 1 1 4

13 SOFTWARE PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO PLACAS
VEICULARES un 1 1 1 1 4

14 GPU PARA ACELERAÇÃO DE RECONHECIMENTO FACIAL un 1 1 1 1 4

15 SERVIDOR PARA VMS/RECONHECIMENTO FACIAL un 1 1 1 1 4

17 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE CFTV un 4 4

18 PAINEL ELETRÔNICO CONTADOR DE VAGAS DE
ESTACIONAMENTO un 1 5 6

Sistema de Controle de Acesso

1 SENSORES IVA (PARES) un 7 65 72

2 SIRENE un 1 1 2

3 SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO un 1 1 1 1 4

4 CANCELA COM TOTEM PARA RFID E BIOMETRIA COM
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO un 4 10 14

5 CATRACA TIPO BALCAO COM RFID E BIOMETRIA COM
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO un 10 10 4 24

6 CHIP ADESIVO DE RFID un 1.020 1.700 1.020 3.740

7 LEITOR RFID DE MESA PARA CADASTRAMENTO un 2 2 2 6

8 LEITOR BIOMÉTRICO DE MESA PARA CADASTRAMENTO un 2 2 2 6

9 TOTEN ESPECÍFICO PARA RFID E BIOMETRIA + ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO conj. 4 4

10 ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO CA I3/W7/4GB RAM/500GB
HD/TECLADO + MOUSE/VÍDEO/DVD/ TORRE conj. 2 2 2 6

11 WEBCAM DE CADASTRAMENTO SERVIDOR E ESTAÇÕES un 2 2 2 6

12 LEITOR PARA PORTA COM TECLADO NUMÉRICO E
BIOMETRIA un 2 2
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Item Descrição Unid. Fórum
Criminal

Fórum
Cível

Centro de
Distribuição

Sede
TJGO

Total
Geral

13
FECHADURA ELETROÍMÃ 150~200KGF - REFERÊNCIA
AUTOMATIZA FECHBEM SUPER 200KGF + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO

un 2 2

14
KIT SUPORTE FECHADURA 150~200KGF PORTA DE
VIDRO/MADEIRA/AÇO - REFERÊNCIA AUTOMATIZA AUTOMAG
FECHBEM SUPER 200KGF + ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

conj. 2 2

15 MOLA DE FORÇA PARA PORTA + ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO un 2 2

16 SENSOR DE PORTA - CONTATO SECO + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO un 2 2

17 BATERIA DE GEL SELADA 12VDC 7AH un 2 2

18 BOTOEIRA ACIONADORA DE SAÍDA + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO un 4 4 2 10 20
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ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Item Descrição Marca / Modelo

Sistema de Videomonitoramento

1 SOFTWARE DE MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO
CENTRAL E 50 (CINQUENTA) LICENÇAS DE CÂMERAS GENETEC - GSC-5.8

2 LICENÇA DE USO DE CÂMERA PARA O SOFTWARE DE
MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO GENETEC - GSC-Om-E-1C + GSC-Om-E-1FC + ADV-CAM-E-1Y

3 JOYSTICK PARA CÂMERA PTZ VIDEOTEC - DCZ

4 CÂMERA PTZ EXTERNA (TIPO 1) HANWHA SNP-6321H (1) + ACESSÓRIOS

5 CÂMERA BULLET INTERNA/EXTERNA LENTE VARIÁVEL
(TIPO 2) HANWHA XNO-6080R (1) + ACESSÓRIOS

6 CÂMERA DOME LENTE VF (TIPO3) HANWHA XNV-6080R (1) + ACESSÓRIOS

7 CÂMERA FIXA VARIFOCAL PARA MÓDULO DE
RECONHECIMENTO DE FACE (TIPO 4) HANWHA XNO-6080R (1) + ACESSÓRIOS + LICENÇAS

8 CÂMERA DOME INTERNA DE BAIXO CUSTO (TIPO 5) HANWHA QND-6010R (1) + ACESSÓRIOS

9 CÂMERA FIXA VARIFOCAL PARA MÓDULO DE
RECONHECIMENTO DE PLACA (TIPO 6) HANWHA XNO-6080R (1) + ACESSÓRIOS + LICENÇAS

10 SERVIDOR STORAGE COM SOFTWARE DE
MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO

Dell PowerEdge R540 + Intel Xeon Silver 4110 + Fonte Redundante 750W +
Dell HD 600GB SAS 10K Hot-Plug (x2) + Western Digital WD40PURZ (x3) +
Windows Server 2019 + GENETEC GSC-Om-E + GSC-1SCFED

11 MÓDULO MULTI I/O AXIS - P8221 + HANWHA - PWR-P-POE15 + INTELBRÁS -Fonte EFM 1205

12 SOFTWARE PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL Herta Base 500 faces

13 SOFTWARE PARA SISTEMA DE RECONHECIMENTO PLACAS
VEICULARES GENETEC AutoVu GSC-Av-S

14 GPU PARA ACELERAÇÃO DE RECONHECIMENTO FACIAL PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE TITAN X Pascal 12GB GDDR5X

15 SERVIDOR PARA VMS/RECONHECIMENTO FACIAL
Dell PowerEdge 740 + Intel Xeon Silver 4112 + Fonte Redundante 1100W +
Dell HD 1TB SATA 7.2K (x1) + Western Digital WD40PURZ (x7) + Windows
Server 2019 + GENETEC GSC-Om-E + GSC-1SCFED

17 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE CFTV
MICROSOFT - Windows Server 2016 Standard; Multilaser SP091; Multilaser
Tc212; AXXON INTELLECT Remote Client License SW-INO-RCL-RTL;
NORION Norion® 1ST-V Essential -1STVi71TVGA5G

18 PAINEL ELETRÔNICO CONTADOR DE VAGAS DE
ESTACIONAMENTO ASPECT Mídia

Sistema de Controle de Acesso

1 SENSORES IVA (PARES) DECIBEL - D95 – Feixe Duplo - Linha Master Digital e Microcontrolada.

2 SIRENE DECIBEL - D09 – Sirene Eletrônica Francesa

3 SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO GENETEC - Synergis

4 CANCELA COM TOTEM PARA RFID E BIOMETRIA COM
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO

TECNIBRA Cancela com totem em aço carbono + INTELBRAS - XPE 1001
PLUS + HID - V100 + HID - V1000

5 CATRACA TIPO BALCAO COM RFID E BIOMETRIA COM
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO Catraca Balcão TOTAL CONFORT - BRUSON

6 CHIP ADESIVO DE RFID ACURA - AcuSmart Label 1K

7 LEITOR RFID DE MESA PARA CADASTRAMENTO Suprema BioEntry P2 + Fonte + Licença

8 LEITOR BIOMÉTRICO DE MESA PARA CADASTRAMENTO SUPREMA - BioMini Plus 2

9 TOTEN ESPECÍFICO PARA RFID E BIOMETRIA +
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO Totem Tecnibra + Suprema BioEntry W2 + Licença

10 ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO CA I3/W7/4GB RAM/500GB
HD/TECLADO + MOUSE/VÍDEO/DVD/ TORRE

MICROSOFT Windows 10; MICROSOFT H5D-00013; Multilaser Tc212; LG
20MT49DF-PS + cabo HDMI + cabo de energia; APOLLO Software APACS
452-540S; APOLLO Software APACS 450-540C; NORION Norion® 1ST-V
Essential

11 WEBCAM DE CADASTRAMENTO SERVIDOR E ESTAÇÕES MICROSOFT - H5D-00013
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Item Descrição Marca / Modelo

12 LEITOR PARA PORTA COM TECLADO NUMÉRICO E
BIOMETRIA FASGOLD FS-127; SUPREMA BioLite N2 BLN2-ODB

13
FECHADURA ELETROÍMÃ 150~200KGF - REFERÊNCIA
AUTOMATIZA FECHBEM SUPER 200KGF + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO

AUTOMATIZA - FECHBEM F200 + KIT DUPLA FACE + KIT CELLTUBE

14
KIT SUPORTE FECHADURA 150~200KGF PORTA DE
VIDRO/MADEIRA/AÇO - REFERÊNCIA AUTOMATIZA
AUTOMAG FECHBEM SUPER 200KGF + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO

AUTOMATIZA - KT 214 + KT 441

15 MOLA DE FORÇA PARA PORTA + ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO Dorma - MA200 / 4

16 SENSOR DE PORTA - CONTATO SECO + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO GE - 1078W

17 BATERIA DE GEL SELADA 12VDC 7AH MOURA - 12MVA-7

18 BOTOEIRA ACIONADORA DE SAÍDA + ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO AUTOMATIZA - BOTÃO DE SAIDA COM MOLDURA C1

Servidores

Servidor Processador Modelo Memória (GB) Disco (TB)

P00 2x Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2,1GHz PowerEdge R740 32 23

P01 2x Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2,1GHz PowerEdge R740 32 23

P02 2x Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2,1GHz PowerEdge R740 32 23

P03 2x Intel Xeon Silver 4208 CPU @ 2,1GHz PowerEdge R740 32 23

P04 Intel Xeon Silver 4210 CPU @ 2,2GHz PowerEdge R540 32 8

P05 Intel Xeon Silver 4210 CPU @ 2,2GHz PowerEdge R540 32 8

P06 Intel Xeon Silver 4210 CPU @ 2,2GHz PowerEdge R540 32 8
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