
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

Procedimento Administrativo n.º 0019529-50.2021.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 21/2021
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pela Secretária de Gestão Administrativa Olene Inácio de
Matos, nomeada pela Portaria n.º 1037, de 14 de setembro de 2021, publicada no DJE n.° 6997 do dia
15 de setembro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 821.353.042-04, Portadora da Carteira de Identidade n.º
170.189/SSP/RR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para  eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de monitoramento, suporte, manutenção e garantia em solução
CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo
ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 21/2021 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como
a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GRUPO ÚNICO

EMPRESA: GEMELO DO BRASIL DATACENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:  03.888.247/0001-84

ENDEREÇO COMPLETO:  ALAMEDA GRAJAÚ, N.° 60 -  SALAS 2116 a 2118 - ALPHAVILLE -
BARUERI/SP  - CEP 06.454-050

REPRESENTANTE: SIDNEY FABIANI DA SILVA

TELEFONE: (11) 2680-5184 



Email: prevendas@gemelo.com.br / sidney.fabiani@gemelo.com.br / financeiro@gmail.com.br

PRAZO DE ENTREGA:
4.2.2.1. A CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, deverá apresentar o
Plano de Manutenção, contendo o cronograma, a programação de visitas, as atividades de verificação e de
troca de componentes, as quais deverão estar em conformidade com as periodicidades descritas em cada
item.
4.2.2.2. A CONTRATANTE validará o plano de manutenção apresentado pela CONTRATADA e, caso
entenda que não esteja em conformidade com este Termo de Referência, solicitará à CONTRATADA as
alterações necessárias.
4.2.2.3. A CONTRATADA deverá realizar a primeira manutenção preventiva, em até 15 (quinze) dias
corridos após o aceite definitivo do plano de manutenção.( itens do Termo de Referência - Anexo I do
Edital).

Item Descrição Und. Qtd.

VALOR

Unitário Total  do
Item

01

MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção de
DCMS e todos os seus subsistemas, e demais
especificações, conforme Termo de Referência - Anexo
do Edital.

 Mês 12  
R$13.490,00

 
R$

161.880,00

02
MONITORAÇÃO: Serviço de monitoração remota
e acionamento 24x7x365, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo do Edital.

 Mês 12 R$ 1.927,67 R$23.120,00

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma vias que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por Sidney Fabiani da Silva, Usuário Externo, em
01/10/2021, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por OLENE INACIO DE MATOS, Secretário(a) de Gestão
Administrativa, em 01/10/2021, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 1133909 e o código CRC 4A58DF6A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro -

CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.
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A GEMELO do Brasil DATACENTERS LTDA. é 

empresa líder no Brasil em soluções de Data 

Center Pré-fabricados, com 20 anos de atuação 

na área de ITO e Gestão de Centros de Dados de 

missão crítica.  

 

 

O Data Center Pré-Fabricado GEMELO fornece a 

melhor tecnologia disponível hoje no mercado, 

em relação a Data Centers. Flexível e compacto, 

tem sua implementação em até 90 dias, com 

entregas de projetos “turnkey” e 

monitoramento completo.  

 

A Gemelo traz um conceito inovador e voltado para a atender aos mais rígidos 

padrões de desempenho e segurança.  

 

PROJETOS END TO END 
 

A solução de integração End-To-End da 

Gemelo visa proporcionar facilidades ao 

cliente. Por meio dela, nossos clientes 

podem contar com um único fornecedor, 

uma vez que seremos responsáveis por 

todo o projeto, desde a instalação, 

implementação, suporte e manutenção 

contínua de toda a solução. 

 
Integração: Projeto, Construção, Implantação e 

Operação. 

 

Maior Fábrica de Data Centers Pré-
Fabricados da América Latina. 

Área Construída 6.000m². 
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POSICIONAMENTO NO MERCADO 
 

A GEMELO ocupa, desde 2016, a liderança isolada no Brasil 

com o maior número de Data Centers Pré-Fabricados 

Outdoor em produção, mais de 50 DCPF ativos em 2019 

incluindo o maior DCPF hoje em operação, na cidade de  

Goiânia. Presentes em todo o Brasil, realizamos a gestão e 

a operação de quase uma centena de ambientes de missão 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

G-BOX - FIELD SERVICES 

 

Também ofertamos a nossos clientes a gestão, 

operação e manutenção da infraestrutura do ambiente 

de missão crítica em regime 24 x 7 incluindo 

monitoramento remoto reativo, que tem como 

principais objetivos não só a continuidade das 

operações, como preservar os valores investidos na 

aquisição de toda infraestrutura, mantendo a vida útil 

dos equipamentos e a redução dos custos com a 

realização das manutenções preventivas, preditivas e 

corretivas.  
 

Esse atendimento é realizado com uma equipe 

multidisciplinar de Engenheiros e Técnicos.  

Presente nos principais 
estados do Brasil 
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CERTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

                               

   

 

                           

   

 

                            

  

 

 

                            

    

PRODUTOS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE 
 

 

 PRÊMIOS 

 

 

 

  

 

 

NOSSO PRODUTO É ÚNICO DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR A SAIR DA FÁBRICA 
COM A CERTIFICAÇÃO RATED 3 / NÍVEL III DE CONFORMIDADE COM A NORMA À TIA 942. 

PROJETO CERTIFICADO  

ARQUITETURA 

ELÉTRICA 

MECÂNICA 

TELECOMUNICAÇÃO 
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2. CONCEITOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 

Nem sempre é possível prever, mas tudo é suscetível a falhas, panes e defeitos.  A manutenção visa, 

ante de tudo, evitar os erros que eventualmente possam acontecer e corrigir os que de fato ocorrerem, 

evitando que venham a gerar maiores transtornos às operações, acarretando prejuízos às corporações. 

 

Manutenção é o termo usado para abordar a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas 

ao cuidar de suas instalações e, conforme a ABNT, manutenção é definida como combinação de todas 

as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um 

item em um estado no qual possa desempenhar a contento uma função requerida. 

 

A manutenção pode ser dividida conforme a necessidade, sendo aplicada a determinado componente, 

sistema ou processo.  Os critérios descritos abaixo poderão ser adotados pela equipe responsável pela 

gestão da manutenção, sendo o mais viável aquele que trouxer maiores benefícios e agilidade na 

execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A classificação da manutenção é realizada em função da forma de planejamento das atividades e em 

função dos objetivos do método de manutenção aplicado. O planejamento pode ser realizado 

observando os métodos ou políticas de manutenção e executado sob um tempo e condições pré-

estabelecidas, ou de forma não planejada, em função da necessidade.   

 

MANUTENÇÃO PLANEJADA 

 

São aquelas planejadas e programadas com a finalidade de antecipar eventuais problemas: 

 

a) Manutenção Preventiva: São destinadas a evitar as falhas através de inspeção e substituição 

de peças ou componentes de forma a prevenir a parada parcial ou total da operação. É definida 

Divisão da Manutenção  

Manutenção

Não Planejada

Corretiva Emergencial

Planejada

Preventiva Preditiva
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como a manutenção efetuada a intervalos de tempo predeterminados ou de acordo com 

critérios prescritos, com a finalidade de reduzir avarias ou degradações; 

b) Manutenção preditiva: Estabelecer quais são os parâmetros que devem ser escolhidos, tem 

como finalidade reduzir ao mínimo através de amostragem ou supervisão central, a 

manutenção preventiva. Grande parte dos componentes ou sistemas apresentam alguma 

espécie de sintoma antes da ocorrência de uma falha e a leitura adequada desses sintomas 

pode determinar o estado de operação da máquina e a necessidade de manutenção. 

 

MANUTENÇÃO NÃO PLANEJADA 

 

a) Manutenção corretiva: é efetuada após a detecção da falha e destina-se a repor o equipamento 

ao estado em que possa executar a função requerida. Este tipo de manutenção que visa 

substituir peças ou componentes que se desgastaram, gerando uma parada por falha ou pane, 

é ordinariamente chamada de Manutenção Corretiva. Essa manutenção também pode ser 

classificada como manutenção planejada em situações que se sabe da avaria, mas decide-se 

continuar operando até a ocorrência completa da falha; 

 

b) Manutenção corretiva não planejada (emergencial): é aquela efetuada quando ocorre a 

quebra ou a falha de um componente ou sistema. A correção é feita de forma aleatória, tem 

como característica a atuação em fato já ocorrido, seja este uma falha ou um desempenho 

menor do que esperado, este tipo de manutenção implica altos custos, pois a quebra 

inesperada de um equipamento pode acarretar perdas de produtividade, queda na qualidade e 

eleva os custos da manutenção. 

 

Benefícios diretos e indiretos:  

 

✓ Aumento da disponibilidade dos sistemas computacionais;  

✓ Maior controle no acesso físico aos recursos computacionais;  

✓ Aumento da resistência a falhas nos sistemas de energia e climatização;  

✓ Maior proteção dos dados armazenados. 
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2.1. NORMAS ATENDIDAS 

 
 

2.2. GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 

 
Nosso gerenciamento da manutenção, visa alocar adequadamente os recursos disponíveis e de forma 

integrada, evitando a ocorrência de problemas na entrega e na operação, com o objetivo tanto em 

termos de redução de custos como pelo aumento da eficiência. 

 

2.2.1. Corpo técnico multidisciplinar. 
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2.2.2. Organograma Gemelo 
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ANEXO II 

 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES 
 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 000/2021. 

Data do certame: 00/00/0000, às 00h00min. 

Procedimento Administrativo n.º 0019529-50.2020.8.23.8000 

 

OBJETO: Formação de sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de monitoramento, suporte, manutenção e garantia em solução CDC 

escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede 

Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e 

quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

 
Item 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
Und. 

 
Quant. 

Valor 

Unitário 

fixado pelo 

TJRR (R$) 

Valor Unitário 

Ofertado pelo 

Licitante (R$) 

Valor Total 

do item(R$) 

 
01 

MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção 

de DCMS e todos os seus subsistemas, e 

demais especificações, conforme Termo 

de Referência - Anexo I do Edital. 

 
Mês 

 
12 

 
19.750,00 

R$13.490,00 R$161.880,00 

 
02 

MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração 

remota e acionamento 24x7x365, e 

demais especificações, conforme Termo 

de Referência - Anexo I do Edital. 

 
Mês 

 
12 

 
4.500,00 

R$1927,67 R$523.120,00 

VALOR TOTAL R$185.000,00 

VALOR TOTAL DO GRUPO (R$) 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais) 
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Razão Social:  Gemelo do Brasil Datacenters, Comercio e Serviços Ltda; 
Número do CNPJ: 03.888.247/0001-84 
Endereço Completo com CEP: Alameda Grajau N°60, salas 2116 a 2118, Alphaville, 
Barueri, SP, Cep: 06454-050 Fone/Fax/Celular:11-2680-5184 
E-mail:prevendas@gemelo.com.br 
 
Banco: Caixa Econômica Federal, nº. da Agência:  2921    Conta Corrente: 001465-3 
 
 Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; 
 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
 

Dados do Representante Legal da Empresa 

Nome: Sidney Fabiani da Silva Cargo/Função: Presidente     

Endereço: Rua Taisa,555  CEP:06705-505  Cidade: Cotia   UF:SP     

CPF/MF: 104.354.828-90.   RG: 16.174.754 – SSP-SP 

Naturalidade: São Paulo/SP.       Nacionalidade: Brasileiro 
 
 
 
Local e Data: Barueri, 01 de setembro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sidney Fabiani da Silva 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

1 O objeto será executado conformidade com as especificações constantes deste instrumento, 
mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

2 Os itens a serem registrados, bem como suas especificações e quantitativos encontram-se 
descritos abaixo: 

2.1  MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção de DCMS e todos os seus subsistemas, conforme 
condições e características descritas neste Termo de Referência e seus ANEXOS: 

a. Manutenção Preventiva Programada, com o fornecimento de materiais, peças, insumos e 

equipamentos de reposição, obedecendo ao cronograma a ser entregue pela CONTRATADA 

e devidamente aceito pela CONTRATANTE. Entendem-se por Manutenção Preventiva 

Programada as intervenções periódicas, compostas por uma série de procedimentos, ações, 

atividades ou diretrizes, com troca ou não de peças, destinadas a evitar ou minimizar falhas 

nos sistemas e/ou na infraestrutura do Data Center, bem como a manter a disponibilidade 

e confiabilidade do ambiente. 

b. Manutenção Preditiva, com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de 

reposição, quando necessário. Entende-se por Manutenção Preditiva uma série de 

procedimentos, ações e atividades destinados a prolongar a vida útil de 

equipamentos/sistemas e a prevenir a ocorrência de quebras ou falhas. Esse tipo de 

manutenção abrange o acompanhamento periódico, testes e/ou a coleta e análise de dados 

nos equipamentos e sistemas, para diagnósticos e verificação de tendências. 

c. Manutenção Corretiva, com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de 

reposição, quando necessário. Entende-se por Manutenção Corretiva uma série de 

procedimentos, ações e atividades, efetuados em visitas técnicas, após a ocorrência de 

falhas em equipamentos ou sistemas, destinados a recolocar em operação normal de 

funcionamento, em um curto espaço de tempo, os itens defeituosos, com troca ou não de 

peças, por meio de intervenções nos equipamentos da Sala-Cofre, executadas por técnicos 

especializados e treinados da CONTRATADA. 

d. Manutenção evolutiva, atividades de atualização, ampliação e criação de novas 

funcionalidades ou capacidades, instalação, alteração, ampliação e/ou exclusão de 

funcionalidade ou capacidade existente da SOLUÇÃO; 

e. Central de Atendimento, disponível 24x7x365 para atendimento e abertura de chamado 
técnico e mobilização de equipe técnica; 

f. A CONTRATADA prestará Manutenção Preventiva Programada, Manutenção Preditiva e 

Manutenção Corretiva na modalidade "on-site", no local de instalação do Data Center 

Modular Seguro. 

g. Durante o decorrer da vigência contratual, caso algum equipamento vier a parar por motivo 

de falta de manutenções adequadas (imperícia técnica), a CONTRATADA deverá arcar com a 

substituição e todos os custos para reposição do equipamento danificado. 

h. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, peças, insumos e equipamentos de 

reposição necessários aos serviços de Manutenção Preventiva Programada, Manutenção 
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Preditiva e Manutenção Corretiva, sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 

i. A CONTRATADA será responsável pela remoção e transporte de peças e acessórios, 

quando a execução do serviço, comprovadamente, o exigir, e mediante autorização do 

CONTRATANTE. 

j. A CONTRATADA  também executará Manutenção Corretiva sempre que identificar, por meio 

de sua Central de Monitoramento Remoto, falhas em equipamentos ou sistemas, com o 

objetivo de recolocá-los em operação normal de funcionamento, atentando-se aos critérios 

de avaliação do Instrumento de Medição de Resultado e aos parâmetros de funcionamento 

esperados. 

k. Para a perfeita execução do contrato, a CONTRATADA executará os serviços de manutenção 

dentro do estabelecido pela CONTRATANTE, além de seguir o que determinam as Normas 

Técnicas aplicáveis ao objeto deste termo, e em especial as citadas abaixo entre outras 

aplicáveis conforme a natureza do serviço: 

i. ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

ii. ANSI - American Standard National Institute –TIA 942/ TIA 568C 

iii. ASHRAE - American Society Heat. Refrig. Air Cond. Engineers; 

iv. ASME - American Standards Mechanical Engineering; 

v. ASTM - American Society will be Testing Materials; 

vi. IEC - International Electrical Code; 

vii. NFPA - National Fire Protection Association; 

l. Os serviços realizados pela CONTRATADA serão cobertos por garantia durante toda a 

vigência contratual, os defeitos que porventura sejam identificados farão parte de uma 

Ordem de Serviço de Garantia e não gerará custos para a CONTRATANTE. A garantia deverá 

cobrir 100% de toda estrutura física do ambiente. 

m. Os Serviços de Manutenção Evolutiva serão solicitados por meio de Ordem de Serviço (OS) 
Padrão. 

n. Para a execução dos serviços de manutenção programados, deverá ser agendado 

previamente com a CONTRATANTE e, de preferência, realizados nos dias úteis, das 8:00h 

às 18:00h. Este agendamento deverá ocorrer por meio telefônico ou pessoalmente através 

dos números de contato informados quando da assinatura do contrato. 

 

2.2 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA 

a. Serviços periódicos de manutenção realizados no Data Center Modular tem como 

objetivo: manter a continuidade operacional; preservar a vida útil dos equipamentos; 

garantir que os sistemas de alarmes funcionem corretamente e manter os testes dos 

sistemas evidenciados. 
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b. Contempla verificações, ajustes e correções nos seguintes itens: 

 

COMPONENTE OBJETIVO / DETALHE DE MANUTENÇÃO 

 
VISITAS 

POR ANO 

 
 

Portas de Acesso 

Garantir o funcionamento adequado das portas e todos os 

seus elementos como: fechadura mecânica, fechadura 

elétrica, dobradiças, barra antipânico, sensor de 

abertura/fechamento, dentre outros. Efetuar 

sistematicamente a inspeção, verificação, reparos e 

substituições dos elementos desgastados das vedações, 

dobradiças, almofadas, fechaduras, eletroímãs entre outros. 

Alinhamento das portas e posicionamento na soleira. 

 
 

12 

 
 
 
 

Blindagem 

Garantir a estanqueidade das paredes do Data Center, portas, 

chave de acesso eletrônico, evaporadoras de ar 

condicionado, painéis elétricos, geradores e outros 

elementos, que embora não citados são essenciais para o 

funcionamento do DATA CENTER MODULAR SEGURO 

OUTDOOR. 

Efetuar sistematicamente a inspeção, verificação e 

fechamento de todas as passagens blindadas para cabos de 

energia, dados e tubulações. Essas passagens deverão estar 

sempre preenchidas com material auto-selável que propicie 

o isolamento térmico e evite a passagem de  chamas entre os 

ambientes, mesmo em caso de derretimento dos cabos. 

Executar aberturas e fechamentos das blindagens existentes 

para testes de estanqueidade e/ou entrada de novos 

equipamentos. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
Luminárias e Luzes 

de Emergência 

Garantir o funcionamento das luminárias, reatores 

eletrônicos, lâmpadas de emergência e demais componentes 

não citados do sistema de iluminação do DATA CENTER 

MODULAR SEGURO OUTDOOR. 

Verificar e substituir quando necessário Lâmpadas, luzes de 

emergência, reatores eletrônicos e outros elementos. 
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Barra de Inércia 

Sistema de 

antivibração 

Garantir nivelamento dos racks apoiados e 
demais componentes do sistema. Verificar e 
substituir amortecedores; Alinhamento dos 
racks. 

 
4 

 

Pinturas 

Anticorrosivo 

Garantir a cobertura de pintura para proteção anticorrosivo 

dos vários componentes e efetuar sistematicamente a 

inspeção e o tratamento contra a ferrugem do DATA CENTER 

MODULAR SEGURO OUTDOOR, incluindo as paredes internas, 

externas, painéis,  suportes, gabinetes,  portas, piso, cabine e 

do gerador e outras partes metálicas sujeitas à deterioração 

por oxidação. 

 
 

4 
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Base de Concreto 

Garantir que a base de concreto sob a qual está sustentado o 

DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR e o gerador 

estejam isentas de trincas, rachaduras e imperfeições 

aparentes, falhas de nivelamento, além de devidamente 

pintada. A primeira pintura da base deve ser feita em até 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato. 

 
 

2 

 
 
Painel de Controle 

Verificação de régua, bornes, interruptores, disjuntores de 
temperatura, tensão de saída dos transformadores, LEDs de 
sinalização, fechaduras do painel e demais componentes que 
fazem parte do funcionamento do DCMS. 
Limpeza do painel (interna e externa), lubrificação de cilindros 
de fechaduras com grafite. 

 
 

12 

 
 
 
 

Piso Elevado 

Garantir que o piso elevado esteja nivelado, com todas 

suas placas alinhadas, sem deformidades ou outras 

imperfeições. 

Garantir que os suportes e demais elementos de 

sustentação estejam aderentes ao peso exercido pelos 

equipamentos sobre o piso. 

Efetuar inspeção dos pedestais e cruzetas, reforçar os pontos 

onde novos equipamentos pesados tenham sido 

introduzidos. 

Efetuar a troca de placas danificadas. 

Limpeza do piso elevado e piso fundo, com aspiração de 
partículas de poeira e outros resíduos. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Quadros de 

distribuição 

Garantir que a corrente e a tensão de alimentação de energia 

estejam adequadas para todas as fases dos circuitos elétricos 

do DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR. 

Garantir que todos os componentes elétricos estejam de 

acordo com as normas vigentes, o que inclui todos os 

multimedidores, réguas, bornes, terminais, barramentos, 

terminais de cabos,  canaletas  de cabos, disjuntores, bases 

de fusíveis, parafusos de ajuste e demais componentes que 

fazem parte do funcionamento do DCMS. 

Realizar a limpeza, identificação e pintura dos quadros. 

Deverão ser realizados testes de medição de corrente, 

tensão, fator de potência, potência total, potência imediata e 

resistência de terra, efetuar reaperto de contatos, verificar o 

estado dos cabos, componentes, entre outros, e inclusive 

sobreaquecimento. 

 
 
 
 
 

12 

 
Aterramento 

Garantir que o sistema de aterramento do DATA CENTER 

MODULAR SEGURO OUTDOOR esteja de acordo com  as 

especificações originais, tanto o  aterramento dos 

equipamentos quanto da malha como um todo, funcionando 

 
4 
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adequadamente para a finalidade da qual foi projetado, 

devendo a 

 resistência elétrica ser igual ou inferior a 5(cinco) Ohm. 

Verificar as caixas de inspeção das hastes, efetuar medições 

de terra, reparar cabos rompidos, efetuar apertos, repor ou 

adicionar hastes, entre outros. 

 

 
 
 
 
 

UPS e PDU 

Garantir que todos os equipamentos UPS (nobreaks) estejam 

em perfeito estado de funcionamento e fornecendo energia 

elétrica de qualidade para os equipamentos de T.I. 

Garantir que todas as baterias dos UPS estejam em perfeito 

estado de funcionamento, de modo a assegurar que os 

grupos de UPS X e Y, possam cada um, manter o 

funcionamento de 40KVA, à 100% de carga, durante pelo 

menos 5 minutos; 

Verificar grandezas elétricas como: tensão e corrente por fase 

de entrada, tensão, corrente, fator de potência e potência de 

saída. 

Verificação dos disjuntores e reaperto dos bornes e terminais. 

Inspecionar, verificar, testar, reparar e realizar substituições, 

quando necessário, nos UPS  como um todo, dos módulos de 

potência, baterias e módulos de comunicação. 

 
 
 
 
 
 

12 

 
Sistemas de 

Energia 

Garantir o funcionamento adequado de todo o sistema de 
energia. Verificar as tomadas de uso geral. 

Verificar e testar as tomadas das PDUs, fixar, apertar e 
ajustar os suportes das PDUs. 

 

 
12 

 
 
 
 
 

Gerador 

Registrar: horas de funcionamento (horímetro), número de 

partidas, alarmes e partidas no microprocessador da USCA. 

Verificar funcionamento: do retificador e do sistema de pré-
aquecimento do radiador. 

Verificar o nível e completar ou efetuar a troca conforme as 

especificações do fabricante referentes ao óleo lubrificante e 

do líquido refrigerante. 

Verificar e conforme a necessidade efetuar a troca 

do filtro de ar e de combustível. Limpar filtro de ar. 

Limpeza dos tanques de combustível quando necessário. 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

As manutenções do sistema de climatização deverão ser 

executadas pelo fabricante ou por técnico devidamente 

capacitado; 

Trocar o filtro de ar – realizar a troca do filtro de ar de cada 
equipamento de ar-condicionado. 

Check-up do compressor – Garantir que a pressão alta e baixa 

do compressor, filtros, óleo, corrente e tensão estejam de 
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Sistema de 

Climatização 

acordo com a especificação do fabricante. Detectar e corrigir 

anormalidades que provocam vazamentos de gás e óleo. 

Garantir que o sistema hidráulico esteja imune de 

vazamentos devendo de forma sistemática, verificar e corrigir 

válvulas, tubulações, junções e outros componentes. Garantir 

que a medição de corrente e tensão, das temperaturas de 

entrada e saída, verificação de termostato, limpeza e lavagem 

do trocador de calor estejam de acordo com as especificações 

do fabricante. 

Check-up do Evaporador – Garantir que o sistema de 

evaporadores funcione livre de contaminação. Garantir que 

os elementos filtrantes sejam trocados na periodicidade 

indicada pelo fabricante. Garantir que a tensão e a corrente 

elétrica, e o alinhamento das polias estejam de acordo com 

as especificações do fabricante. Garantir que o sistema 

hidráulico esteja imune de vazamentos, devendo de forma 

sistemática verificar e corrigir válvulas, tubulações, junções e 

outros componentes. 

Gabinete – Lavar filtros de ar, limpar 

bandeja, dreno e serpentina. Hidráulica – 

verificar e eliminar vazamento de água, 

bem como do registro. 

Quadro elétrico – verificar e realizar ajustes da fiação, 

disjuntores, bornes e demais elementos. Linhas de 

freon – eliminar vibrações, verificar filtros secadores e 

verificar vazamento de gás. Controladores: verificar e 

garantir a atualidade do sistema de controle e suas 

funcionalidades. 

Limpeza geral da sala de máquinas. 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

Sistema de 

Detecção e 

Combate a 

incêndio 

Garantir o funcionamento dos sistemas de detecção e 
combate a incêndios. Limpeza em todos os detectores de 
fumaça. 

Realizar teste amostral de operação dos detectores em cada 
circuito. 

Realizar testes e inspeções no Inter travamento com a 
detecção precoce e convencional testando os alarmes sem 
efetuar descargas. 

Verificação das chaves e comandos das sirenes, do estado 
das baterias, dos retificadores, dos componentes 
eletrônicos e das sinalizações visuais. 

 
 
 
 
 
 

4 
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Verificar as válvulas solenóides, os bicos difusores e as 
tubulações. 

Verificar a pressão de todos os cilindros e a data do teste 
hidrostático dos cilindros, de acordo com as normas vigentes 
e especificações do fabricante, efetuando sua troca, caso 
seja necessário ou em caso de incidentes. 

 
 
 
 
 

Sistema de 

Supervisão e 

Controle 

Garantir que o sistema de monitoramento e todos os seus 
componentes estejam funcionando adequadamente. 

Verificar se os sensores de temperatura, umidade, 
alagamento e abertura de portas. 

Verificar a comunicação do supervisório com os UPS, PDUs, 
central de incêndio, ar-condicionado e gerador. 

Verificação do hardware de aquisição de dados e da 
discadora. Verificar o estado do cabeamento de 
comunicação. 

Realizar ligação telefônica do sistema de automação ou 
envio de mensagem por aplicativo. 

Verificar o estado do software do sistema supervisório, bem 
como atualizá-lo sempre que necessário. 

 
 
 
 
 

12 

 
 

CFTV 

Garantir o funcionamento adequado do sistema de CFTV. 
Verificar se todas as câmeras estão funcionando. 

Verificar se  o  centro  de  monitoramento  está  conseguindo  
acessá-las  e  verificar  se  o  estado  das 

 
 

4 

 gravações. 

Realizar backups sempre que o HD estiver perto de encher. 

 

 
 
Controle de 
Acesso 

Garantir que os leitores biométricos, cabeamento, 

configurações e abertura da porta estejam de acordo com as 

especificações do fabricante e com as necessidades da 

CONTRATANTE. 
Verificar e realizar ajustes nos eletroímãs, no sensor de 
fechamento de portas e na barra antipânico. Realizar testes de 
acesso biométricos e com o cartão. 

 
 

12 
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2.2.1 A CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, apresentará o 

Plano de Manutenção, contendo o cronograma, a programação de visitas, as atividades de 

verificação e de troca de componentes, as quais estarão em conformidade com as 

periodicidades descritas em cada item. 

2.2.2 A CONTRATANTE validará o plano de manutenção apresentado pela CONTRATADA e, caso 

entenda que não esteja em conformidade com este Termo de Referência, solicitará à 

CONTRATADA as alterações necessárias. 

2.2.3 A CONTRATADA realizará a primeira manutenção preventiva, em até 15 (quinze) dias 

corridos após o aceite definitivo do plano de manutenção. 

2.2.4 A CONTRATADA seguirá rigorosamente a programação de manutenção acordada com a 

CONTRATANTE, e deverá manter regularidade dos períodos entre as manutenções 

preventivas, de forma que: 

2.2.5 As manutenções preventivas deverão ocorrer nos dias e horários de expediente da 

CONTRATANTE, ou seja, de segunda a sexta-feira entre 08:00 até as 18:00 horas. 

2.2.6 Em caso de necessidade, devidamente justificada, as manutenções preventivas poderão 

ocorrer em outro dia ou horário, desde que seja conveniente à CONTRATANTE e 

autorizadas previamente por esta, e desde que não seja descumprida a regularidade dos 

períodos entre as manutenções. 

2.2.7 Ao término da manutenção preventiva, o técnico da CONTRATADA deverá preencher um 

relatório contendo: data, hora do início e término do atendimento, identificação de 

equipamentos/componentes verificados, reparos (reparados) e substituídos, as 

providências adotadas, as peças substituídas e demais observações pertinentes. O relatório 

deve ser assinado pelo técnico responsável e por um técnico da CONTRATANTE. 

2.2.8 As manutenções corretivas poderão ser demandadas a partir de alertas gerados pelo 

sistema de monitoramento contratado, a partir de identificação de um defeito, falha ou 

problema, durante as visitas de manutenção preventiva, ou a qualquer momento mediante 

ocorrência de incidentes no DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, identificado pela 

equipe técnica da CONTATANTE. 
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2.2.9 Ao final de cada manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório do 

chamado, contendo: número de identificação do chamado, data e hora do chamado, data e 

hora de início do atendimento, motivo do chamado, situação do chamado, data e hora da 

conclusão, trabalhos executados, identificação dos equipamentos/componentes afetados, 

reparos ou substituídos, identificação e assinatura do técnico responsável pela manutenção 

e do técnico da CONTRATANTE que acompanhou o atendimento. 

2.2.10 Todas as peças de reposição, materiais e componentes utilizados no serviço contratado 

deverão ser novas, iguais de mesma qualidade (ou superior) e totalmente compatíveis com 

o DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, além de aprovado pela CONTRATANTE. A 

partir da aprovação do Plano de Manutenção, repassado pela CONTRATADA, a mesma 

deverá observar a necessidade de avaliações para troca/substituição do banco de baterias 

dos UPS atuais instalados no DCMS. Havendo necessidade de troca, a empresa deve 

providenciar de forma imediata, nos prazos acordados dentro do contrato. 

2.2.11 Todos os serviços deverão ser realizados com o máximo de esmero e ótimo acabamento, 

utilizando materiais de primeira linha, novos, não sendo aceitos componentes 

improvisados ou usados. 

2.2.12 Não será admitida a execução dos serviços pela CONTRATADA sem que a CONTRATANTE 

tenha plena ciência do serviço realizado. 

2.2.13 Os serviços de manutenção que incluem reparos ou conserto deverão ser 

preferencialmente executados no próprio local da constatação do problema. No caso de 

impossibilidade, poderão ser executados em laboratório ou assistência técnica da 

CONTRATADA e, neste caso, todas as despesas de transporte e responsabilidade sobre os 

bens será às expensas da CONTRATADA. 

2.2.14 A CONTRATADA fornecerá aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pelas normas de segurança do trabalho, em conformidade com a 

natureza dos serviços a serem executados. 

2.2.15 As Manutenções Corretivas deverão ser realizadas a qualquer hora do dia, em qualquer 

dia da semana, sob regime de 24x7 (vinte quatro horas nos sete dias da semana), 

obedecendo aos prazos de atendimento descritos no Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), devendo restabelecer os equipamentos e/ou sistemas afetados ao pleno 

funcionamento. 

2.2.16 Classificação dos incidentes baseados em sua severidade: 
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SINTOMA x IMPACTO SEVERIDADE 

Situação crítica que provocou ou poderá provocar a qualquer momento, a 

indisponibilidade total dos serviços de TI, exigindo ação imediata para 

conter, senão, mitigar impactos negativos. Exemplos: gerador inoperante, 

paralisação de uma das máquinas de ar-condicionado, problemas no quadro 

de distribuição geral, etc. 

 

1 

EMERGENCIAL 

Situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, por 

representar alto risco de indisponibilidade ao DATA CENTER MODULAR 

SEGURO OUTDOOR, podendo até gerar uma paralisação dos serviços de TI, 

exigindo assim uma intervenção rápida para conter impactos negativos. 

Exemplo: Indisponibilidade do sistema de monitoramento, 

comprometimento de um dos circuitos de alimentação dos equipamentos 

de TI, falhas no sistema de incêndio, quebra de uma linha de UPS, etc. 

 

 

2 

URGENTE 

Situações que limitam o funcionamento ou desempenho de um ou mais 

componentes do DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, sem risco de 

causar indisponibilidade. 

3 

REGULAR 

Situação de dúvidas por parte da equipe técnica da CONTRATANTE. 4 

REGULAR 

 

 

3 Severidade e tempo de atendimento: 

3.1 A forma de atendimento e o prazo de resolução de problemas no funcionamento da 

SOLUÇÃO estão relacionados à severidade do incidente, conforme tabela abaixo: 

 

 

Severidade 

Descrição do 

estado da 

solução 

 

Impacto 

Tempo de 

atendimento 

telefônico em 

minutos 

Tempo máximo (em 

horas) de 

resolução, após 

abertura, para uma 

solução parcial 

Tempo máximo (em 

horas) de 

resolução, após 

abertura, para uma 

solução definitiva 

1 

EMERGENCIAL 
Indisponível Alto 5 8 36 

2 Parcialmente Médio 15 8 48 
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URGENTE indisponível 

3 

REGULAR 

Baixo 

desempenho 
Baixo 30 24 72 

4 

REGULAR 
Dúvidas Baixo 30 48 96 

 

 

3.2 O atendimento seguirá os seguintes procedimentos: 

a. Quando a SOLUÇÃO estiver indisponível a ponto de afetar todos os serviços de TIC, com alto 

impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE, a severidade do incidente será 

classificada como “1”, portanto o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no 

máximo 5(cinco) minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até oito horas 

para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no máximo 36(trinta e seis) 

horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do 

incidente. 

b. Quando a SOLUÇÃO estiver parcialmente indisponível, com possibilidade de afetar todos os 

serviços de TIC, com médio impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE, a 

severidade do incidente será classificada como “2” e o tempo de atendimento telefônico 

deverá ser de no máximo de 15(quinze) minutos. O técnico deverá oferecer uma solução 

parcial em até oito horas para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em 

no máximo 48(quarenta e oito) horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento 

após a resolução completa do incidente. 

c. Quando a SOLUÇÃO estiver com problemas intermitentes ou que afetem o desempenho 

dos serviços de TIC, mas com baixo impacto sobre os processos de negócio da 

CONTRATANTE, a severidade do incidente será classificada como “3” e o tempo de 

atendimento telefônico deverá ser de no máximo 30(trinta) minutos. O técnico deverá 

oferecer uma solução parcial em até 24(vinte e quatro) horas para o CONTRATANTE. A 

resolução definitiva deverá ser feita em no máximo 72(setenta e duas) horas e o técnico 

somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente. 

d. Quando a operação e manutenção da SOLUÇÃO depender da resposta sobre 

questionamentos de sua utilização, cujas dúvidas não provoquem impacto sobre os 

processos de negócio da CONTRATANTE, a severidade do incidente será classificada 
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como “4” e o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no máximo 30(trinta) 

minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até 48(quarenta e oito) 

horas para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no máximo 

96(noventa e seis) horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento após a 

resolução completa do incidente. 

e. As trocas de peças deverão atender a tabela de severidade de tempo de atendimento, 

independentemente de dias úteis ou não. 

f. Todas as peças de reposição bem como os materiais auxiliares necessários para a 

realização de serviços de manutenção preventiva/programada e corretiva deverão estar 

inclusas no escopo. Sendo fornecidos, sem ônus adicional, em rol exemplificativo, os 

seguintes itens de reposição e consumo inerentes à operação dos sistemas e 

equipamentos existentes: 

 

a. Filtros de ar, lâmpadas de emergência, lâmpadas tipo LED, interruptores, 

soquetes, reatores, gás refrigerante, correias, rolamentos e serviços inerentes à 

manutenção e demais equipamentos necessários; 

b. Filtros dos sistemas de detecção precoce (Stratos) e máquinas de refrigeração (ar, 

partículas, água, óleo), indicados pelos fabricantes, para as instalações, 

equipamentos e sistemas objeto destas especificações; 

c. Materiais auxiliares como porcas, parafusos, colas, silicone, fitas, terminais, 

conectores e demais materiais necessários à execução dos serviços de 

manutenção. 

d. A contratada deverá ampliar para até 120 (cento e vinte) pontos de rede lógica por 

rack, caso a contratante determine essa necessidade. 

 

 

4 MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365, conforme 

condições estabelecidas no Termo de Referência e seus ANEXOS. 

4.1 O serviço de monitoria de todos os objetos deste Termo de Referência, ficará a cargo da 

CONTRATADA. 

4.2 A monitoração permitirá a integração com os demais sistemas e emitirá  alarmes na 

ocorrência de qualquer evento considerado anormal. 

4.3 A SOLUÇÃO é capaz de enviar mensagens de e-mail para, no mínimo, 02 (dois) 
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destinatários distintos, traps SNMP para um servidor de gerenciamento a ser 

configurado. 

4.4 A CONTRATADA proverá serviço de monitoramento do ambiente em regime 24x7x365 

(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por 

ano) durante o período contratado. 

4.5 A CONTRATANTE disponibilizará link IP com as devidas permissões para fins de 

monitoramento remoto. 

4.6 A CONTRATANTE permitirá que o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente sejam 

transmitidos via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento, através de estrutura 

centralizada. Isto deverá trazer como principal benefício o registro de todas as 

ocorrências no ambiente protegido. 

4.7 Permitirá que os operadores no centro de monitoração possam ser avisados se algum 

alarme ocorrer e tomar ciência do tipo de alarme ou origem em tempo real, com 

atualizações no máximo a cada minuto. 

4.8 O sistema disponibilizará para a CONTRATANTE acesso remoto ao console de 

monitoramento. 

4.9 A janela principal tráz as informações para configuração e alertas quanto à situação de 

sensores instalados em cada unidade de supervisão apresentada e um “flag” deve 

acender caso haja o recebimento de um “trap” de alarme proveniente de alguma 

unidade de supervisão instalada. 

4.10 Além do alarme visual, outras formas de alarmes devem poder ser caracterizadas, 

como um som, ou envio de mensagens através de sistema de aplicativo ou ligação 

direta. O sistema deverá manter um “log” das informações coletadas pela duração do 

contrato. 

4.11 O sistema manterá um “log” das informações coletadas pela duração do contrato. 

4.12 O sistema monitora, no mínimo, os itens abaixo: 

 

a. Sensores de temperatura com leitura em graus Celsius (ºC); 

b. Sensor de Tensão e Corrente (Volts e Amperes), com set point” ajustável para 

valores máximo e mínimo independentes; 

c. Sensor umidade relativa do ar com set points ajustáveis para valores máximo e 

mínimo independentes; 

d. Indicador de abertura de porta externa; 
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e. Sensor de presença de líquido –instalado em pontos onde há o risco de vazamento 

ou invasão de líquidos; 

f. Sinal de Detecção de incêndio –Contato fornecido pela central de detecção de 

incêndio para indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio; 

g. Status dos equipamentos de refrigeração; 

h. Status dos UPS; 

i. Status dos Geradores. 

 

4.13 Na ocorrência de qualquer evento classificado como EMERGENCIAL, a central de 

monitoramento deverá acionar o suporte técnico da CONTRATADA, imediatamente 

após a detecção do evento, com o objetivo de efetuar a contenção, senão a mitigação 

de problemas, ou mesmo a manutenção corretiva. Sendo inviável ou impossível o 

problema de forma remota, a CONTRATADA deverá encaminhar pelo menos um 

técnico ao DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR da CONTRATANTE para 

efetuar o reparo. 

 

4.14 São considerados eventos EMERGENCIAIS, quaisquer falhas que possam provocar a 

indisponibilidade dos sistemas de TI mantidos no DATA CENTER MODULAR SEGURO 

OUTDOOR. 

4.15 Disponibilizar as informações detalhadas do monitoramento em um Dashboard WEB 

compatível com os principais navegadores. 

4.16 O Dashboard possuirá: 

 

a. Interface visual que possibilite a identificação rápida sobre os alertas, quando 

a situação dos sensores apresentar mudanças de estado, além de alertar 

sobre algum risco ou incidente em andamento; 

b. Capacidade de registrar histórico dos eventos por pelo menos 12(doze) meses; 

c. Funcionalidade de exportar o registro de eventos, atividades e alertas de 

monitoramento pelo operador; 

d. Apresentação de situações em formato de gráficos, de barra, linhas, pizza, e 

similares de forma a possibilitar o acompanhamento da flutuação dos 

indicadores e medidores; 

e. Sensores de temperatura com leitura em ºC; 
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f. Qualidade de Entrada de Energia Elétrica contemplando: tensão, corrente, 

potência, cálculo do PUE e consumo em KW; 

g. Sensor de umidade relativa do ar; 

h. Indicador de abertura de porta; 

i. Sensor de presença de líquidos; 

j. Sistema de detecção de incêndio; 

k. Status dos equipamentos de refrigeração; 

l. Status dos UPS e seus indicadores; 

M Status das PDUs e seus indicadores; 

N Status do gerador, seus componentes, incluindo o nível de combustível. 

 

5 Da visita técnica: 

5.1 É facultado à licitante, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Tecnologia 

da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - STI/TJRR, realizar visita 

técnica, com antecedência mínima 02 (dois) dias úteis, contados da data marcada para 

a sessão pública, para conhecer as instalações e proceder com os levantamentos  

necessários para  dirimir eventuais dúvidas e familiarizar-se com o desenho da 

topologia da rede atual do TJRR e da infraestrutura física e virtualizada atualmente em 

produção, a fim de ofertar uma solução compatível e prever a melhor maneira de 

executar os serviços. 

5.2 Tendo em vista a faculdade de realização de visita técnica, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação. 

 

6 PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

6.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua publicação. 

6.2 O instrumento contratual será assinado no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da 

convocação para assinatura, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93. 

6.3 O contrato firmado a partir do instrumento adequado pela CONTRATANTE terá 

duração de 12 (doze), podendo ser prorrogados na forma do art. 57, II, da lei 

8666/93, por até 60 (sessenta) meses. 
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7 ORÇAMENTO ESTIMADO 

7.1 Com base na cotação de preços constante do Procedimento Virtual SEI nº 

000019529-50.2020.8.23.8000, estima-se que o valor global da contratação 

em tela será de R$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais), conforme 

planilha de orçamento detalhada abaixo: 

 

Item Especificação Und. 
Quanti

dade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

 

01 

MANUTENÇÃO: Serviços de 

Manutenção de DCMS e todos os 

seus subsistemas 

 

Mês 

 

12 

 

R$ 13.490,00 

 

R$ 161.880,00 

02 

MONITORAÇÃO - Serviço de 

monitoração remota e 

acionamento 24x7x365 

Mês 12 R$ 1.926,67 R$ 23.120,00 

 

VALOR GLOBAL (R$) 

 

R$ 185.000,00 

 

 

7.2 O preço abrange todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como 

quaisquer atividades ou insumos necessários à entrega do objeto, mesmo quando 

não expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos 

previsíveis. 

7.3 Objeto será custeado por meio do Programa de Trabalho nº 12.601.02.061.0003.2457 

(Modernização e Expansão da Tecnologia da Informação e Comunicação) e o 

elemento de despesa 3.3.90.40 (Serviços de TIC - Pessoa Jurídica), alocado na unidade 

orçamentária Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima - FUNDEJURR. 

 

8 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

8.1 A CONTRATADA apresentar à Administração, por meio da FISCALIZAÇÃO, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, 
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comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 3% (três por 

cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro 

ou títulos da dívida pública, seguro- garantia ou fiança bancária. 

8.2 A garantia deverá possuir validade até 03 (três) meses após o término da vigência 

contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação do contrato, conforme inciso XX, 

do Art. 23 da Resolução nº 15/2013. 

8.3 Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal 

prestada é condição para acréscimos, supressões e eventuais repactuações 

contratuais. 

 

9 REQUISITOS TÉCNICOS DO LICITANTE 

9.1 A licitante apresentará, juntamente com os demais documentos de 

habilitação, a fim de comprovar a capacitação técnico-operacional, atestado 

de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprovem experiência. 

9.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: 

9.2.1 apresentação de no mínimo de 1 (um)   atestado de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços contínuos 

de manutenção e monitoramento, compatível em características, 

quantidades e prazos compatíveis com objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, conforme descrito a seguir: 

 

a. Devem ser entregues em papel timbrado da empresa contratante e a via 

original, contendo as seguintes informações básicas: 

b. Nome do contratado e do contratante; 

c. Nome completo e telefone de contato do responsável pelo contrato na 

contratante (responsável pelo atestado); 

d. Identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

e. Vigência do contrato; 

f. Local da execução dos serviços; 
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g. Descrição dos serviços executados e parecer do contratante quanto à 

qualidade do serviço prestado. 

 

9.2.2 Os atestados de capacidade técnica devem referir-se a serviços de manutenção 

preventiva, programada e corretiva de Data Center Modular Outdoor, Container 

Data Center ou similar, com instalação “outdoor” (externa), e com certidão de 

acervo técnico - CAT emitido pelo CREA e características pertinentes e compatíveis 

com o objeto desta licitação, de acordo com as especificações e quantidades 

estabelecidas neste Termo de Referência: 

A - Manutenção em Data Center Modular Outdoor / Contêiner Data Center em 

conformidade com a NBR 10.636, conforme especificações e quantitativos descritos no 

Anexos I deste Termo de Referência, que incluíam: 

a. Sistema de amortecimento e vibrações dos racks; 

b. Sistema de Refrigeração de precisão; 

c. Manutenção em UPS; 

d. Manutenção em Gerador; 

e. Manutenção de Transformador; 

f. Manutenção dos Quadros de energia; 

g. Manutenção em sistema de detecção e combate a incêndio conforme a 

Norma NBR 17.240. 

 

9.2.3 O(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) pela licitante para 

comprovação de sua qualificação técnica, além de possuir informações técnicas e 

operacionais suficientes para qualificar o escopo realizado, deverá(ão) conter dados 

que possibilitem a CONTRATANTE, por intermédio de seu Pregoeiro, caso julgue 

necessário, confirmar sua veracidade junto ao cedente emissor, como por exemplo: 

número e período de vigência do contrato, especificação do serviço executado, nome, 

cargo e telefone institucional para contato junto ao emitente. 

9.3 Quanto à capacitação técnico-profissional: 

9.3.1  Comprovação de que possuirá, na data prevista para entrega da proposta, em seu 

corpo técnico, ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com formação em 

Engenharia Elétrica, 01 (um) com formação em Engenharia Mecânica, ambos com 

registro em seu respectivo conselho. 
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9.3.2 Junto com a documentação técnica profissional, deverá ser  apresentado Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA/CAU da região a que estiver vinculado, 

dentro do prazo de validade, nos termos da legislação aplicável, em nome de um 

responsável técnico membro da equipe técnica que participará dos serviços, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa a execução dos 

serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação. 

9.3.3 O profissional deverá comprovar vínculo com a empresa, com a apresentação da 

seguinte documentação: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a 

licitante como CONTRATANTE; do contrato social da licitante em que conste o 

profissional como sócio; do contrato de trabalho, de Certidão de Registro e Quitação 

da empresa, com indicação do profissional como responsável técnico; ou declaração 

de que os profissionais integrarão o quadro da licitante, como responsáveis técnicos, 

se a empresa vier a ser CONTRATADA, acompanhada de atesto/ciência do 

profissional. 

9.4 A Licitante declara que está em condições de fornecer todas as peças novas e originais 

necessárias à manutenção do Data Center Modular Outdoor, atendendo aos prazos e 

em conformidade com as especificações constantes no presente Termo de 

Referência. 

 

10 OBRIGAÇÕES 

 

10.1 Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA 

deverá: 

a. receber a Ordem de Fornecimento e tomar providências imediatas com vistas à 

sua execução; 

b. respeitar rigorosamente as especificações contidas no item 4 - Especificações do 

Objeto, quando do fornecimento do item; 

c. manter as condições de habilitação exigidas na contratação, devendo comunicar 

ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 

d. observar os ditames da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor; 
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e. cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste 

instrumento; e 

f. responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo fornecimento dos bens. 

g. após 15 (quinze) dias da assinatura do contrato deverá ser entregue uma prévia 

do laudo ou relatório das condições estruturais do DCMS, com cópia da ART 

emitida  pelo  seu responsável técnico. 

 

10.2 São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

 

h. a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia 

autorização do CONTRATANTE; 

i. a subcontratação; e 

j. nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, 

atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, é vedada a 

contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoas jurídicas 

que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 

ocupados de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de caros de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação. 

 

10.3 Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE 

deverá proceder conforme os casos abaixo: 

 

k. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 

l. efetuar o pagamento devido pela entrega do material, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências contratuais; 

m. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas nos 

materiais fornecidos; 

n. nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompanhamento 
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da entrega dos bens. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades 

da CONTRATADA em relação ao acordado; e 

o. rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega do material 

que estiver em desacordo com a especificações apresentadas no item 4 - 

Especificações do Objeto. Para que esta rejeição seja considerada válida, bastará 

a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da CONTRATADA. 

 

10.4 Comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA: 

10.4.1 Após a homologação do certame, o licitante vencedor deverá providenciar, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, solicitação de credenciamento de usuário externo, no 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI, instituído pela Resolução TJRR nº 

029/2016 e regulamentado Portaria TJRR nº 1650/2016. 

10.4.1.1 A solicitação de credenciamento será realizada pelo sítio www.tjrr.jus.br. 

10.4.1.2 A não solicitação de credenciamento dentro do prazo estabelecido poderá 

ocasionar na aplicação das sanções administrativas previstas no Edital. 

10.4.1.3 A CONTRATADA manterá atualizado o seu cadastro no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI. 

10.5 O endereço de e-mail do representante legal da CONTRATADA para fins de 

recebimento de notificação e demais comunicações inerentes à execução do 

objeto deverá ser informado na proposta, devendo ser o mesmo a ser cadastrado 

no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, como previsto no subitem 10.4.1.3. 

10.6 Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, qualquer 

comunicação, tais como cartas, ofícios, notificações, entre outros, será realizada 

prioritariamente via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo que a 

CONTRATADA disporá do prazo de até 10 (dez) dias corridos para leitura e 

assinatura da notificação, a partir da liberação do link de assinatura eletrônica. 

10.7 Exaurido o prazo previsto no subitem anterior, a CONTRATADA considerar-se-á 

devidamente notificada, iniciando, assim, eventuais prazos dos atos 

subsequentes, como, por exemplo, no caso de intimações para apresentar defesa 

prévia. 

10.8 A adoção de comunicações digitais é o resultado da implantação do Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI. Assim, os processos administrativos que 

tramitam sob a tutela deste sistema computacional dispensam a utilização do 

http://www.tjrr.jus.br/
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meio físico papel. 

10.9 A CONTRATADA deverá manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado 

mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do 

documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação 

profissional, bem como número telefônico para contato e endereço de e-mail. 

 

11 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da 

Administração especialmente designado pela Secretaria Demandante. 

11.2 O Fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para 

evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao Gestor 

para aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

11.3 O recebimento provisório dos serviços e materiais será realizado em até 02 (dois) 

dias úteis, da data de entrega, não configurando aceite, para posterior 

verificação da conformidade do serviço com as especificações do objeto licitado. 

11.4 Na fiscalização da qualidade do serviço prestado, se houver descumprimento das 

condições estabelecidas, o Fiscal deverá relatar todas as ocorrências registradas 

no período, conforme Instrumento de Medição de Resultado (IMR) dos 

indicadores a seguir: 

 

a. A contratada manterá uma Média Mensal de Disponibilidade da Solução, não 

inferior a 99,982%; 

b. O período inicial de indisponibilidade contará a partir do registro, pela 

CONTRATADA ou CONTRATANTE, de quaisquer situações que comprometam o 

funcionamento da solução e terá o ponto final de indisponibilidade quando esta 

for solucionada, devendo ser registrado dia, hora e minutos de 

indisponibilidade a ser aplicado no Cálculo de Índice de Disponibilidade; 

c. Se a CONTRATADA, por problemas alheios à CONTRATANTE, ou considerados 

injustificáveis pela mesma, não cumprir o compromisso de disponibilidade 
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estipulado, será aplicada abatimento proporcional, referente à parcela 

equivalente de 1/12 (um doze avos) sobre o item “Serviço de monitoração 

remota e acionamento 24x7x365", da fatura mensal, conforme condições 

estabelecidas na tabela abaixo: 

 

 

Índice Exigido Fórmula de Cálculo Índice de Disponibilidade 

Maior ou Igual 

a 99,982 

Índice de Disponibilidade = 100 – ((Minutos de indisponibilidades 

/ (número dias mês x 12 x 24)) x 100) 

 

11.5 Após a apuração, se houver descumprimento dos prazos estabelecidos, o Fiscal 

deverá comunicar à CONTRATADA conforme ocorrências acima. 

11.6 A Contratada disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

do IMR, para apresentar a sua anuência. Caso discorde, poderá apresentar 

contestação, no mesmo prazo retro estabelecido, apresentando as devidas 

justificativas para cada ocorrência registrada. Transcorrido o prazo para 

manifestação da Contratada sem que esta tenha apresentado contestação ao 

IMR, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências registradas. 

11.7 Caso a Contratada apresente contestação ao IMR, o Fiscal Técnico terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para apresentar manifestação devidamente justificada 

acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas, ou submeter ao gestor 

do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar sua competência. 

Nesse caso, os descontos apontados pela fiscalização técnica poderão sofrer 

revisão e ajustes, os quais deverão ser devidamente comunicados à Contratada. 

Não havendo aceitação da justificativa da empresa pela fiscalização técnica, os 

descontos serão mantidos. 

11.8 As justificativas da CONTRATADA somente serão aceitas caso comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência. 

11.9 No caso de concordância com os valores a serem faturados ou inércia da 

Contratada, esta deverá emitir e apresentar as Notas Fiscais, acompanhadas das 

certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidão negativa de 
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concordata e falência, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 

comunicação do Fiscal, ou do Gestor do Contrato caso o procedimento tenha 

sido submetido a ele. 

11.10 Nos meses em que a disponibilidade mensal for inferior ao índice exigido 

(99,982%), será realizado abatimento no valor da da fatura mensal, conforme a 

tabela a seguir: 

 

Índice de indisponibilidade 

Índice entre 99,982 e 99,00, redução de 50% 

Índice menor que 99,00, redução de 75% 

  

 

11.10.1 Em caso de reincidência do índice de indisponibilidade inferior a 99,982 durante 

o período de vigência do contrato outras penalidades poderão ser aplicadas, 

incluindo a possibilidade de cancelamento do contrato. 

11.10.2 Exemplos de cálculo do índice de indisponibilidade: 

 

Exemplo 1  

MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e 

acionamento 24x7x365 

R$ 4.500,00 

Minutos de indisponibilidade 1 

Mês (abril) 30 

Índice de Disponibilidade 99,988% 

Índice entre 99,982% e 99,00%, redução de 50% R$ 0,00 

  

Exemplo 2  

MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e 

acionamento 24x7x365 

R$ 4.500,00 

Minutos de indisponibilidade 60 

Mês (abril) 30 

Índice de Disponibilidade 99,306% 

Índice entre 99,982% e 99,00%, redução de 50% -R$ 2.250,00 
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Exemplo 3  

MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e 

acionamento 24x7x365 

R$ 4.500,00 

Minutos de indisponibilidade 60 

Mês (fevereiro) 28 

Índice de Disponibilidade 99,256% 

Índice entre 99,982% e 99,00%, redução de 50% -R$ 2.250,00 

  

Exemplo 4  

MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e 

acionamento 24x7x365 

R$ 4.500,00 

Minutos de indisponibilidade 123 

Mês (maio) 31 

Índice de Disponibilidade 98,622% 

Índice menor que 99,00%, redução de 75% -R$ 3.375,00 

 

 

12 ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA 

 

12.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

"d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

12.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

12.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

12.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 
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12.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

 

a. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

 

12.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o Poder Judiciário do Estado de Roraima 

deverá proceder à revogação da ata, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

12.4 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

a. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c. não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; ou 

e. o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro 

de preços, as mesmas condições da habilitação. 

 

12.4.1 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b", "d" e "e" 

do item anterior, será formalizado por decisão devidamente fundamentada, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.5 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 

Ata, devidamente comprovados e justificados: 

 

a. por razão de interesse público; ou 

b. a pedido do fornecedor. 
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13 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 A definição de qual licitante será o vencedor se dará pelo critério do menor 

preço. 

13.2 Somente uma pessoa jurídica poderá ser contratada para executar o objeto desta 

contratação. 

13.3 A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos. 

 

 

 

 

ANEXO I - INFORMAÇÕES DE DETALHES TÉCNICOS - DCMS TJRR 

 

 

1. Data Center Modular Seguro Outdoor, com estrutura corta fogo externo (90min), até 

1.100 graus Celsius, conforme norma NBR10636, área total de 50,00m², capacidade 

para 8 (oito) Racks de TI, sendo 01(um) de Telecom, 2 (dois) para UPS e 5 (cinco) para 

servidores. 

 

1.1 Características: 

O Data Center é compatível com os requerimentos definidos pela TIA-942, para 

ambientes de nível 3, do que se refere à arquitetura, às telecomunicações, às 

elétricas e às mecânicas, possuindo as seguintes características: 

 

a. Modularidade; 

b. Autoportante; 

c. Adaptável; 

d. Permite Futura Expansão; 

e. Construção pré-fabricada com garantia estrutural de 10 anos; 

f. Montagem limpa e livre de poeira e resíduos; 

g. Alta resistência mecânica e segurança contra vandalismo; 
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h. Resistência contra alagamentos; 

 

2. Características das paredes externas: 

Compartimento com características para proteção de equipamentos eletrônicos e 

mídias magnéticas contra fogo, umidade, campos magnéticos, roubo e acesso 

indevido, fabricado com os seguintes materiais: 

 

a. Em chapa de aço carbono na face externa de no mínimo 2,5mm de espessura 

e interna de no mínimo 1,5mm de espessura, as quais receberam tratamento 

na superfície por eletroforese, com pinturas e tratamentos de modo a 

proteger totalmente contra ferrugem e bolor, mesmo quando próximos a 

ambientes com taxa elevada de salinidade; 

b. Pinturas, materiais e componentes das paredes externas fabricados com 

material isolante e não tóxico; 

c. Com reforços para estruturação e para compartimentação do material 

isolante/absorvente; 

 

2.1.1. Garante proteções contra: 

 

a. Água (jatos d'água, chuva, alagamento) devendo atender a classe IP65; 

b. Corrosão por salinidade, conforme ISO-6346; 

c. Fogo externo (F90min), até 1100 graus Celsius, conforme norma NBR10636; 

d. Arrombamento com utilização de ferramentas manuais. 

 

2.1.2. Conformidade de teste de acordo com a curva de aquecimento (teste de 

incêndio) da norma EN1047-2, UL72, TIA942 ou NBR10636, assegurando que a 

temperatura interna do ambiente permaneça abaixo do requerimento máximo 

(75oC), garantindo assim a sobrevivência do hardware em caso de fogo externo; 

 

a. Possui resistência lateral contra deformidades causadas por tração, 

compressão e impactos. 

b. Possui Blindagem contra EMI / RFI com nível mínimo compatível ao uso de 

equipamentos de TI e de Rede. 
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c. Pintura feita a partir de um padrão estabelecido pela CONTRATANTE, com 

proteção especial para resistir às condições adversas e corrosão pelo período 

de no mínimo 10 (dez) anos. A contratada deverá assegurar a manutenção da 

garantia estrutural do DCMS. 

 

3. Características do lançamento de cabeamento elétrico e de dados 

O cabeamento elétrico e de dados é suportado por eletro-calhas separadas para 

cabos de energia, cabeamento lógico metálico e para os cabos ópticos instalados de 

forma a facilitar a passagem dos cabos e evitando sobreposições. 

O lançamento dos cabos poderá ser por sistema de piso elevado ou por via aérea 

desde que distantes pelo menos 1 (um) metro um do outro. 

O piso elevado tem área total de 40m² é modular composto em alumínio com altura 

mínima de 10 cm livres, possuindo mecanismos e/ou vedações adicionais para 

evitar que possam ingressar animais ou insetos; 

As calhas de passagens de cabeamento de energia e de dados aéreas são 

aterradas, com distribuição até o topo dos racks, estando em conformidade com 

as normas TIA/EIA 569-A/B e TIA-942. 

Para a interligação de racks, foi feito o lançamento de cabos ópticos através de dutos 

ou calhas, interligando o DCMS à rede de dados da CONTRATANTE, incluindo o 

fornecimento de cabos, caixas, blocos, DIO ou DGOs para a terminação dos cabos 

instalados. Se necessário troca, a CONTRATADA executará a terminação dos cabos 

ópticos instalados de maneira apropriada, além dos testes de desempenho para 

aceitação do serviço, considerando-se que: 

a. Os cabos ópticos instalados são do tipo monomodo e multimodo. 

b. Tratando-se de cabo óptico, a terminação de suas fibras inclui a fusão nas 

duas pontas do cabo lançado e é imprescindível que estejam identificados de 

acordo com as normas técnicas vigentes. 

c. As terminações ópticas utilizam o padrão de polimento SC/PC. Caso seja 

necessário um outro tipo de terminação ou polimento, por exemplo LC/PC, 

SC/APC ou LC/APC, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA antes 

da execução do serviço. 

d. Realizar testes de homologação das fibras ópticas. 
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4. Características dos racks de TI: 

 

3.1. Os racks existentes foram fornecidos com as seguintes características mínimas. 

 

a. Racks de 44U X 19” X 1000 mm; 

b. Suportar carga de até 1.100KG; 

c. 12+12 Tomadas em dois barramentos (12 rede X e 12 rede Y) conforme norma 

NBR 14136; 8 Racks, sendo 5 para ativos de TI, 1 para Redes e 2 para UPS. 

 

Racks com perfil para servidor e espaços em “Us” livres para instalação de 

equipamentos de TIC. 

A largura de cada Rack  acomoda equipamentos de 19 polegadas, de modo a 

acomodar os servidores padrão de mercado. 

As prateleiras são deslizantes e permitem a acomodação de servidores de tamanho 

e altura padrão “U”, de profundidades diversas. 

Os Racks são suportados pela estrutura do DCMS através de amortecedores em sua 

base os quais serão hábeis à absorção de vibrações advindas de possíveis 

transportes e sinistros. Os racks são espaçados de forma a permitir a passagem de 

cabeamento estruturado entre estes. 

Os racks possuem sistema de proteção contra desligamento indevido de energia, 

através de disjuntores ou chaves independentes. No mínimo dois conjuntos de 

disjuntores e circuitos são instalados por Rack. 

Os Racks possuem 02 (duas) PDUs de 32A com 12 (doze) tomadas no padrão 

NBR14136 (20A) na traseira e respectivos organizadores de cabo de energia por rack 

ativo. Esse padrão deve ser mantido no caso de instalação de racks adicionais. 

A profundidade dos racks é de no mínimo 1000 (mil) mm, permitindo a instalação 

de qualquer servidor atual da CONTRATANTE que seja padrão “U” 

São numerados os espaços de porcas gaiola, mínimo de 60 (sessenta), a cada “U”, 

tanto na parte frontal quanto traseira, facilitando a instalação de equipamentos, 

padrão que deve ser mantido durante os serviços de manutenção. 

Todos os racks deverão estar aterrados. 

Os racks possuem ventilação interna com capacidade suficiente para atender a uma 

carga plena de instalação. 
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Os racks provêem segurança ao usuário referente às partes mecânicas (arestas, 

dimensões, estabilidade mecânica, entre outras). 

Na instalação, ativação ou em caso de danos nos racks serão fornecidos todos os 

componentes, conexões e cabos que sejam necessários para sua instalação física e  

perfeito funcionamento dos sistemas especificados, incluindo trilhos, parafusos, 

cabos, conversores, tomadas e demais componentes necessários para fixação e 

operacionalização dos Racks entregues pela CONTRATADA. 

 

5. Características do sistema de energia ininterrupta - UPS e Baterias: 

 

Os equipamentos instalados no interior do DCMS são alimentados por fonte de 

energia limpa e ininterrupta, em dois circuitos distintos (X e Y). 

As fontes são constituídas por 02 (duas) unidades de UPS (N+1) de dupla conversão 

com capacidade de 40kVA cada, instalados em rack dedicado a este fim. A expansão 

das UPS deverá acompanhar o crescimento de racks ativos de forma a garantir que a 

capacidade média de 3kW por rack seja sempre preservada. Módulo de UPS trifásico 

380V na entrada e 230V na saída, suportando 16kW. 

A UPS tem eficiência energética de no mínimo 95% e bateria para suportar no 

mínimo 05 minutos de operação a plena carga. As baterias são do tipo selada com 

expectativa de ciclo de vida de 01 (um) ano. 

A CONTRATADA avaliará a autonomia das baterias atuais instaladas no DCMS, e será 

responsável pela troca parcial ou total das baterias conforme necessidade durante a 

vigência contratual. 

A UPS é gerenciável por SNMP pela rede IP, permitindo o acesso remoto ao seu 

histórico de alarmes e status de operação. 

O sistema foi instalado ao TJRR, testado e entregue funcionando, incluindo quadro 

de entrada de energia, circuito de alimentação elétrica e proteção para a entrada do 

UPS. O fator de utilização considerado de 90% a fim de manter a segurança da carga 

em seu carregamento efetivo. 

Os disjuntores de proteção das cargas parciais são termomagnéticos. 

4.1. As características dos componentes internos dos quadros são as seguintes: 

 

a. Interruptores de carga (chaves seccionadoras) na entrada dos quadros; 
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b. Interruptores permitindo abertura em carga e montagem fixa; 

c. Disjuntores parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2. Os disjuntores 

são montados em bases especiais que permitem a instalação e retirada dos 

disjuntores com o quadro energizado; 

d. Medidor de energia digital, multifunção, com os seguintes recursos de 

medição/indicação: a. Indicação de correntes monofásica e de neutro; b. 

Indicações de tensões fase-fase e fase- neutro; c. Medições de energia ativa, 

reativa e aparente; d. Indicações de potências ativa, reativa e aparente; e. 

Indicação de fator de potência; f. Indicação de frequência. 

e. Transformadores de corrente, classe de isolamento 600V, isolação de epóxi, 

classe de exatidão 0,3C25, fator térmico 1,2; 

 

Blocos de aferição para circuito de corrente, classe de isolamento 600V; 

Barramento de terra único para equipotencializar o DCMS à rede elétrica da 

instalação predial que alimenta o data center; 

Os cabos para alimentação de quadros são constituídos de condutores flexíveis, 

singelos, com isolação e capa externa de PVC, classe de isolamento 1000V; O quadro 

elétrico construído de acordo com os padrões internacionais EN, IEC ou UL e 

possuindo componentes certificados CE e/ou UL; 

O quadro elétrico está localizado na antessala, objetivando a realização de 

manutenções e controles, sem acesso a sala dos racks; 

Os eletrodutos no interior do DCMS são flexíveis, fabricados com fita contínua de 

aço zincado, com revestimento externo de polivinyl clorídrico extrudado; 

Todos os cabos para interligação dos equipamentos instalados no interior do 

DCMS (circuitos terminais), são constituídos de condutores flexíveis, multipolares 

com classe de isolamento 1000V aderentes a NBR14136 20A; 

As tomadas e réguas de tomadas para ligação dos equipamentos são aderentes a 

NBR14136 20A. 

 

6. Características do sistema de grupo motor gerador: 

 

O DCMS do TJRR inclui 02 (duas) unidades de Grupo Motor Gerador CUMMINS, 

movido a diesel com capacidade mínima de 116kVA cada, em regime Stand-by. 
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A finalidade do Grupo Motor Gerador é o provimento de energia ao Data Center em 

caso de interrupção do fornecimento regular de energia pela Concessionária de 

Energia Elétrica. Os Grupos Moto Geradores diesel são instalados atualmente, sobre 

uma base de concreto. 

Fornecendo 380VAC em circuito trifásico - em cabine super silenciada, para 

proteção de intempéries e para isolamento acústico, incluindo QTA, catalisador, 

tubulação de descarga de gases, tanque de combustível, controle eletrônicos e 

demais acessórios. 

O gerador está instalado com a chave de transferência automática. 

No ato da contratação, a CONTRATADA deverá disponibilizar o monitoramento do 

sistema de abastecimento, óleo entre outros componentes dos GMGs. 

 

7. Características do sistema de alimentação de energia. 

A arquitetura de alimentação de energia do DCMS é construída de forma que haja 

modularidade e redundância na alimentação elétrica. 

O Data Center possui duas entradas de alimentação A/C em redundância, que serão 

conectadas aos módulos de UPS, garantindo a redundância de alimentação elétrica 

em caso de falha no fornecimento de energia. 

O Data Center do TJRR possui 01 (um) alimentador de concessionária em média 

tensão por transformador de 380V, duas entradas formadas por 02 (dois) 

alimentadores provenientes do grupo gerador. Estas entradas são comandadas por 

02 (dois) quadro de transferência automática (QTA), 02 (dois) quadros de distribuição 

de baixa tensão, 02 (dois) quadros de alimentação de PDU e A/Cs com entrada e saída 

dual, 02 (duas) linhas de alimentação, PDU dual em todos os racks de tal maneira que 

02 (dois) circuitos alimentem o DCMS. 

 

8. Características do sistema de climatização (equipamentos de alta precisão) 

O DCMS possui capacidade para carga térmica de 30,74kW de calor sensível e 100% 

(cento por cento) de redundância (N+1). Características técnicas da Climatização de 

precisão: 

a. Circuito fechado de circulação de ar; 

b. Controlador independente incorporado à cada unidade de refrigeração; 
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c. Os equipamentos possuem controle de umidade e realizam a filtragem do 

ar e possuem controles microprocessados autônomos incorporados na 

própria máquina, interligados em rede; 

d. De precisão para alto fator de calor sensível; 

e. Por expansão direta; 

f. Gás refrigerante ecológico R410A; 

g. Tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável); 

h. Compressor Inverter; 

i. Válvula de expansão variável eletrônica; 

j. Controle de umidade 

k. Filtro: Classe G4. 2.10.2.12. Ventilador AC de alta performance: 

l. Ventilador radial (evaporador) acoplado diretamente ao eixo (02 unidades); 

m. Ventilador axial (condensador) acoplado diretamente ao eixo (02 

unidades); 

n. Os ventiladores eletronicamente controlados (EC); 

o. Proteção contra superaquecimento integrada; 

p. Fabricados de acordo com a norma EN60335-1 ou EN60034; 

q. Isolamento classe B; 

r. Motor com classe de proteção IP42 de acordo com a norma EN60034-5; 

s. Resistentes ao desgaste; 

t. Painel elétrico: 

u. Design do gabinete de acordo com normas DIN e VDE; 

v. Acomodação de componentes de alta potência e controle; 

w. Chave seccionadora integrada; 

x. Alimentação: Tensão: 380V, 3F+N+T, 60 Hz, com variação aceitável, de, no 

máximo 2%. 

 

9. Características do sistema de detecção e combate a incêndio: 

 

O DCMS utiliza como forma de extinção de incêndio, dispositivo que emite gás com 

baixo índice de intoxicação, com extinção eficiente. O sistema utiliza gás FM200, 

NOVEC ou SIMILAR e é projetado para proteger todas as áreas internas do DCMS. 

O sistema é projetado para atuar em todas as áreas internas do Data Center. 
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O sistema de detecção e combate a incêndio está de acordo com a norma 84/55/CEE 

e é composto de: 

01 x Central de alarme; Botões de emergência; 

01 x Cilindro de Supressão por agente limpo FM200 – 150lb; 

01 x Analisador de Partículas – Vesda. 12 x Detectores de fumaça. 

 

10. Cabeamento estruturado e ótico: 

A contratada manterá e atualizar a documentação referente ao cabeamento, 

incluindo atualizações do AS-BUILT, o qual apresentará toda a documentação do 

projeto (plantas, planilhas, relatórios, etc.) atualizada com todas as alterações 

realizadas no decorrer dos serviços. 

A CONTRATADA manterá todo o cabeamento estruturado CAT6a Blindado em 

perfeito funcionamento, conforme normas EIA/TIA 568-B e ABNT NBR-14565, 

incluindo infraestrutura, cabeamento, conexões, painéis e todos materiais que forem 

necessários, conforme especificações de projeto, a fim de atender a instalação e 

funcionamento dos equipamentos hospedados no DCMS. 

O cabeamento horizontal é composto por cabos UTP, Tomadas RJ-45, Patch Painel, 

Patch Cord e Line Cord. 

Qualquer alteração/substituição deverá ser certificada. A certificação será feita para 

100% dos pontos alterados ou adicionados, não sendo admitida certificação por 

amostragem. 

A certificação será realizada com equipamento compatível com a categoria do 

cabeamento instalado, de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, no padrão 

Permanente Link. Todos os itens afetados deverão ser identificados com o 

fabricante e o Part- Number (referência do fabricante). 

Todos os materiais utilizados estarão em conformidade com as normas nacionais e 

internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações especificadas em 

projeto. As especificações apresentadas nesta seção poderão ser complementadas 

por planilhas e documentos anexos. 

Com o objetivo de garantir a qualidade e desempenho de toda rede, todos os 

componentes passivos da rede (cabos UTP, Patch-Cord, Line Cord, Conectores, 

patch panel) deverão ser do mesmo fabricante, visto que nenhum fabricante 
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certifica e fornece garantia estendida para soluções de cabeamento com 

componentes que não sejam os de sua linha de produtos. 

Todas as conexões são realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitida 

a realização de adaptações. 

 

9.1. A Quantificação de Pontos de Cabeamento Estruturado e Cabeamento Ótico (FC) é a 

seguinte: 

 

a. Pontos LAN – Certificado CAT6: 216 pontos ativos entre racks de rede e racks de 

Servidores, sendo considerado o fornecimento de patch cords em número 

suficiente para interligação de elementos à rede 

b. Pontos SAN – Fiber Channel: 72 Pontos FO no total; Terminações com conectores 

LC/LC; Fibra MM e SM. 

 

11. Licenças e softwares 

Fazem parte dos entregáveis a atualização de quaisquer licenças de software 

necessárias para o funcionamento dos recursos do DCMS, dentre os quais se incluem 

os sistemas operacionais, o sistema de fechaduras eletrônicas, os sistemas de 

gerenciamento de bancos de dados, quando necessários, e as licenças de módulos de 

softwares embarcados nos equipamentos, tais como sistema de CFTV, sistemas de 

monitoramento remoto, sistema de detecção e combate a incêndio, sistemas de 

medição de energia e de alerta de falhas. 

Não se incluem dentre os entregáveis licenças de softwares referentes ao 

funcionamento de equipamentos de tecnologia da informação (TI), a exemplo de 

servidores, storages, switches, que possam vir a ser instalados no ambiente de DCMS. 

 

12. Características do sistema de CFTV. 

 

O sistema de segurança por CFTV é composto por: 

01 x NVR 8 canais; 06 x Câmeras IP; 

03 x Controle de Acesso 

03 autenticações; Monitoramento ambiental. 



 
 

 49 

A CONTRATADA proverá ampliação da quantidade de câmeras conforme demanda futura do 

TJRR assim que achar necessária, a CONTRATANTE não poderá ultrapassar a quantidade de 

canais do NVR atual, a contratada deverá garantir o funcionamento adequado do sistema de 

CFTV, verificar se todas as câmeras estão funcionando, verificar se o centro de monitoramento 

está conseguindo acessá-las e verificar se o estado das gravações, realizar backups sempre 

que a capacidade do HD estiver perto do seu limite. 

 

13. Características da monitoração - serviço de monitoramento remoto e 

acionamento 24x7x365. 

 

Supervisão remota deve estar incluída pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 

obedecendo todas as características especificadas neste item. 

A monitoração deverá permitir a integração com os demais sistemas e deverá emitir 

alarmes na ocorrência de qualquer evento considerado anormal. 

A CONTRATADA deverá avaliar a possibilidade do envio de e-mails automáticos, 

através do sistema de monitoramento, no corpo do e-mail deverá conter informações 

sobre os alertas ocorridos no ambiente do DCMS; 

Toda tecnologia para monitoração e alarmes, deverá ser entregue pela CONTRATADA 

sem qualquer tipo de ônus ou necessidade de complementação pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá prover serviço de monitoramento do ambiente em regime 

24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e 

cinco dias por ano) durante o período contratado. 

A CONTRATANTE disponibilizará link IP com as devidas permissões para fins de 

monitoramento remoto; 

A CONTRATANTE permitirá que o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente sejam 

transmitidos via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento, através de estrutura 

centralizada. Isto deverá trazer como principal benefício o registro de todas as ocorrências 

no ambiente protegido. 

Permitirá que os operadores no centro de monitorização possam ser avisados se algum 

alarme ocorrer e tomar ciência do tipo de alarme ou origem em tempo real, com 

atualizações no máximo a cada minuto. 

O sistema disponibilizará para a CONTRATANTE acesso remoto ao console de 

monitoramento. 
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A janela principal deve trazer as informações para configuração e alertas quanto à 

situação de sensores instalados em cada unidade de supervisão apresentada e um “flag” 

deve acender caso haja o recebimento de um “trap” de alarme proveniente de alguma 41 

unidade de supervisão instalada. 

Além do alarme visual, outras formas de alarmes devem poder ser caracterizadas, como 

um som e envio automático de e-mails. O sistema deverá manter um “log” das 

informações coletadas pela duração do contrato. 

 

 

O sistema deverá monitorar, no mínimo, os itens abaixo: 

 

a. Sensores de temperatura com leitura em graus Celsius (ºC); 

b. Sensor de Tensão e Corrente (Volts e Amperes), com ajustes para valores 

máximo e mínimo independentes; 

c. Sensor umidade relativa do ar com set points ajustáveis para valores máximo e 

mínimo independentes; 

d. Indicador de abertura de porta; 

e. Sensor de presença de líquido – instalado em pontos onde há o risco de 

vazamento ou invasão de líquidos; 

f. Sinal de Detecção de incêndio – Contato fornecido pela central de detecção de 

incêndio para indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio; 

g. Status dos equipamentos de refrigeração; 

h. Status do UPS; 

i. Status do Gerador. 
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14. Dados da Empresa 

Razão Social: Gemelo do Brasil Datacenters, Comercio e Serviços Ltda; 

CNPJ/MF:03.888.247/0001-84 

Endereço: Alameda Grajau N°60, salas 2116 a 2118, Alphaville, Barueri, SP, Cep: 06454-050 

 Tel./Fax:11.2680.5184                Endereço Eletrônico (e-mail): prevendas@gemelo.com.br 

CEP:  06454-050.                          Cidade: Barueri     UF:  SP 

 

Barueri, 01 de setembro de 2021 
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Procedimento Administrativo n.º 0019529-50.2020.8.23.8000

Assunto: Relatório final da licitação

 

1. Trata-se de procedimento administrativo registrado no sistema SEI para viabilizar
a Formação de sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de monitoramento, suporte, manutenção e garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em
ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima;

2. Vieram os autos para homologação do procedimento licitatório realizado através
Pregão Eletrônico, sob o nº 21/2021, do tipo menor preço, para a formação de registro de preços
e eventual contratação de empresa especializada, conforme as especificações e quantidades estabelecidas
no Termo de Referência nº 29/2021, Anexo I do Edital (Ep. 1088331 )

3. Considerando o atendimento dos requisitos legais e editalícios, acolho o Parecer
SG/NUJAD nº 360/2021 (Ep. 1125000) e com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, c/c o
art. 1º, inciso III, da Portaria TJRR nº 494/2021 e na previsão contida no Simplificar, homologo o
processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob  nº 21/2021, posto que
processado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar nº 123/2006, a Resolução
TJRR nº 026/2006, 88/2015 e 42/2019, Decreto nº 7.892/2013 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993
e Lei nº 8.078/1990, à empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E
SERVICOS LTDA, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), conforme proposta ao
Ep. 1114276.

4. Publique-se e certifique-se.
5. Providencie-se a homologação no respectivo site de licitações.
6. Após, à SUBCON para formalização do contrato e demais providências necessárias,

conforme Fluxo disponível no Portal Simplificar.
 

Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DIOGO JÁCOME QUEIROZ, Secretário
Geral, em 28/09/2021, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência
- TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 1128064 e o código CRC 1960389B.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1095427/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2021
 

Sistema de Registro de Preços
 

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR torna público para conhecimento dos interessados que fará licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo  menor preço nas condições estabelecidas neste Edital, a serem regidas pelas Lei n.º 10.520/2002, pela LC n.º
123/2006, pelas Resoluções TJRR n.ºs 026/2006, 08/2015 e 42/2019, pelo Decreto n.º 7.892/2013 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, Lei n.º
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme consta nos autos do Procedimento Administrativo TJRR n.º 0019529-50.2020.8.23.8000
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 30/08/2021 
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Código UASG: 925480
 
1.DO OBJETO
1.1. Formação de sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento, suporte, manutenção e
garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O valor máximo desta licitação, para registro de preços, corresponde ao montante de  R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais).
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à
SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TJRR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.2. Não será admitida a participação de empresas:
a) cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) suspensas de participar de licitações ou impedidas de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de Roraima, durante o prazo da sanção aplicada;
c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação;
d) proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98, ou nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
e) com quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9.º da Lei nº 8.666/93;
f) reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;
g) em processo de falência;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.
3.3. É defeso ao servidor público transacionar com o TJRR diretamente ou como representante, procurador ou intermediário na forma do art. 110, X, XIII e XIV
da LC Estadual n.º 053/2001, ou de outra lei estadual ou municipal que proíba a participação na licitação de servidor que exerça gerência ou administração de
sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exerça o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
4. DA VISITA TÉCNICA
4.1. É facultado à licitante, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima -
STI/TJRR, realizar visita técnica, com antecedência mínima 02 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações e
proceder com os levantamentos necessários para dirimir eventuais dúvidas e familiarizar-se com o desenho da topologia da rede atual do TJRR e da infraestrutura
física e virtualizada atualmente em produção, a fim de ofertar uma solução compatível e prever a melhor maneira de executar os serviços.
4.2. Tendo em vista a faculdade de realização de visita técnica, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade
existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
5.1. Os interessados poderão impugnar as especificações técnicas, condições ou exigências previstas neste edital, por eventual violação à disposição legal, através
de petição devidamente instruída, fundamentada e encaminhada ao Pregoeiro, por meio eletrônico - email: subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, em até 03 (três) dias
úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
5.2. Qualquer dúvida existente sobre os termos do edital poderá ser objeto de pedido de esclarecimento, por escrito, ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes
da data fixada para a abertura da sessão pública, seguindo os mesmos trâmites do subitem anterior.
5.3. Os pedidos de esclarecimentos e de impugnação deverão conter, no mínimo:
a) o número desta licitação, CNPJ/CPF, razão social, endereço completo, nome completo do representante legal/funcionário ou interessado subscritor do pedido e
o e-mail para resposta;
b) a exposição da dúvida para o correto entendimento das regras do edital, ou a indicação do item, cláusula ou condição do edital que pretenda questionar,
devendo, neste caso, vir acompanhada das razões da impugnação.
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5.4. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação.
5.5. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para ciência dos interessados.
6. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A licitante deverá encaminhar documentos de habilitação e proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.
6.2. A licitante deverá consignar, expressamente no sistema eletrônico, o valor ofertado para o grupo, já considerados e inclusos no valor apresentado todos os
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no cadastro dos dados da proposta no sistema comprasnet importa desclassificação, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.
6.7. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
7.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. No horário previsto para a abertura das propostas, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com as especificações e as condições estabelecidas no Edital.
8.2. A análise de preços superiores aos previstos no Termo de Referência - Anexo I do edital será realizada após a fase de lances.
8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da
ofertante.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteração.
9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja, de plano, manifestamente inexequível.
9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício
somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser  R$ 0,01 (um centavo).
9.10.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10. DO BENEFÍCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e
observado o valor máximo para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
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10.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
10.1.4. A empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
10.2. Não ocorrendo adjudicação, nos termos previstos no subitem 10.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da licitante detentora da proposta
originalmente melhor classificada, se houver compatibilidade de preço com o valor de referência e a licitante for considerada habilitada.
11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o
valor máximo para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, no prazo de 3 (três) horas, se outro não for fixado, contados da convocação efetuada
pelo Pregoeiro, deverá encaminhar a sua proposta, em PDF, ajustada ao último lance, conforme modelo - Anexo II do Edital, devidamente preenchida de acordo
com as especificações do Termo de Referência.
12.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor máximo fixado e à compatibilidade da
proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
 12.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor máximo fixado e à compatibilidade da
proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.3.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
12.3.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.4. Deverá constar na proposta:
a) a individualização da licitante, com razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, indicação de endereço eletrônico (e-mail), dados bancários (nome do
banco, números da conta corrente e da agência) e assinatura do representante legal da licitante;
b) a descrição clara do objeto cotado e demais especificações, conforme o Termo de Referência - Anexo I do edital;
c) indicação única de preço em reais, com exibição dos valores unitário e total com duas casas decimais em algarismos; e
d) sempre quando for possível, índices, folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante, a fim de garantir a integridade da
documentação e da proposta.
12.5. Não será admitida a proposta manifestamente inexequível, assim considerada aquela que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado e que não venha a ser demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os preços ofertados são
coerentes com os de mercado ou suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.
12.5.1. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro solicitará a arrematante a comprovação da exequibilidade.
12.6. Não será aceita e será desclassificada a proposta:
a) que não comprovar a sua exequibilidade, quando solicitada pelo pregoeiro;
b) que apresentar valores unitários ou global superiores aos preços indicados pelo TJRR;
c) que não for redigida (digitada ou datilografada) no idioma nacional, estiver ilegível, contenha rasuras, ou outros defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) com ilegalidades, ou vícios, omissões e irregularidades insanáveis;
e) que não forem corrigidas as irregularidades ou falhas sanáveis apontadas pelo pregoeiro;
f) que estiver em desacordo com as condições e especificações do objeto previstas neste edital;
12.7. O critério adotado para julgamento da proposta será o de menor valor global por grupo.
12.8. Todas as especificações do objeto, o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora vinculam o fornecedor registrado.
12.9. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a documentação exigida, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada no subitem 13.2 deste
edital, de acordo com os arts. 27 a 33 da Lei n.º 8.666/93.
13.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências.
13.2. As licitantes deverão complementar os documentos de habilitação referidos no subitem anterior, relativos à:
13.2.1. Regularidade Trabalhista
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva
com efeitos de negativa.
13.2.2. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou comprovação, por
certificação do juízo falimentar competente, de que a licitante possui plano de recuperação judicial deferido e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da
Lei n.º 11.101/2005, estando apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do contrato;
b) Comprovação de que possui patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor da contratação, mediante apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
13.2.3. Qualificação Técnica
a) A licitante deve apresentar, juntamente com os demais documentos de habilitação, a fim de comprovar a capacitação técnico-operacional, atestado de
capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem experiência.
a1) Quanto à capacitação técnico-operacional: 
a1.1) apresentação de no mínimo de 1 (um)  atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo à execução de serviços contínuos de manutenção e monitoramento, compatível em características, quantidades e prazos compatíveis
com objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme descrito a seguir:



I. Devem ser entregues em papel timbrado da empresa contratante e a via original, contendo as seguintes informações básicas:
II. Nome do contratado e do contratante;

III. Nome completo e telefone de contato do responsável pelo contrato na contratante (responsável pelo atestado);
IV. Identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);
V. Vigência do contrato;

VI. Local da execução dos serviços;
VII. Descrição dos serviços executados e parecer do contratante quanto à qualidade do serviço prestado. 

a1.2). Os atestados de capacidade técnica devem referir-se a serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva de Data Center Modular Outdoor,
Container Data Center ou similar, com instalação “outdoor” (externa), deverão possuir certidão de acervo técnico - CAT emitido pelo CREA e características
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência:
a. Manutenção em Data Center Modular Outdoor / Contêiner Data Center em conformidade com a NBR 10.636, conforme especificações e quantitativos descritos
no Anexos I deste Termo de Referência, que incluíam:

I. Sistema de amortecimento e vibrações dos racks;
II. Sistema de Refrigeração de precisão;

III. Manutenção em UPS;
IV. Manutenção em Gerador;
V. Manutenção de Transformador;

VI. Manutenção dos Quadros de energia;
VII. Manutenção em sistema de detecção e combate a incêndio conforme a Norma NBR 17.240. 

a1.3) O(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) pela licitante para comprovação de sua qualificação técnica, além de possuir informações técnicas e
operacionais suficientes para qualificar o escopo realizado, deverá(ão) conter dados que possibilitem a CONTRATANTE, por intermédio de seu Pregoeiro, caso
julgue necessário, confirmar sua veracidade junto ao cedente emissor, como por exemplo: número e período de vigência do contrato, especificação do serviço
executado, nome, cargo e telefone institucional para contato junto ao emitente.
a2) Quanto à capacitação técnico-profissional: 
a2.1) Comprovação de que possuirá, na data prevista para entrega da proposta, em seu corpo técnico, ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com
formação em Engenharia Elétrica, 01 (um) com formação em Engenharia Mecânica, ambos com registro em seu respectivo conselho.
a2.2) Junto com a documentação técnica profissional, deverá ser apresentado Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA/CAU da região a que
estiver vinculado, dentro do prazo de validade, nos termos da legislação aplicável, em nome de um responsável técnico membro da equipe técnica que participará
dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa a execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo da contratação.
a2.3) O profissional deverá comprovar vínculo com a empresa, com a apresentação da seguinte documentação: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como CONTRATANTE; do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho, de Certidão de
Registro e Quitação da empresa, com indicação do profissional como responsável técnico; ou declaração de que os profissionais integrarão o quadro da licitante,
como responsáveis técnicos, se a empresa vier a ser CONTRATADA, acompanhada de atesto/ciência do profissional.
a2.4) A Licitante deverá declarar que está em condições de fornecer todas as peças novas e originais necessárias à manutenção do Data Center Modular Outdoor,
atendendo aos prazos e em conformidade com as especificações constantes no presente Termo de Referência.
13.4. A licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.
13.5. O pregoeiro verificará eventual enquadramento nas vedações elencadas no item 3  – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
13.6. As consultas previstas no subitem anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei
n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
13.7. O enquadramento da licitante em qualquer das hipóteses do subitem 3.2 acarretará, como consequência, a inabilitação da licitante.
13.8. A licitante deverá comprovar que sua atividade empresarial se relaciona ao objeto desta licitação mediante apresentação de seu ato constitutivo, ou outro
documento hábil, além de informar o nome e CPF de seu administrador e/ou sócio majoritário, salvo se tal informação já constar no SICAF.
13.9. Quanto a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, serão observado os seguintes procedimentos:
13.9.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da Ata de
Registro de Preços e/ou Contrato. No entanto, o licitante ME ou EPP, por ocasião da participação neste certame, deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
13.9.2. Homologado o certame e havendo alguma restrição à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a
licitante será intimada para, no prazo de cinco dias úteis, prorrogável  por igual período, a critério da Administração, regularizar sua situação fiscal e/ou
trabalhista, na forma prevista no art. 43,§1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.
 13.9.3.  A não regularização da documentação, no prazo acima previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item
18 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata e/ou Contrato ou revogar
a licitação.
13.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.11. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
13.12. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões por sítios oficiais.
13.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
13.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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13.15. Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados válidos para este certame pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua
emissão.
13.16. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
13.17. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
13.18. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
14. DA AMOSTRA
14.1. Não se exigirá que a licitante apresente amostra do objeto licitado.
15. DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
15.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.1.4. Não serão acolhidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
15.1.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.2. Caberá as licitantes, encerrada a etapa de lances, a consulta regular ao sistema "Comprasnet" a fim de verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta
a opção para a interposição de recurso.
15.3. Caso admitido, o recurso será decidido pelo Secretário-Geral.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para
homologação.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça de Roraima.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.
17. DO CADASTRO RESERVA
17.1. Antes da homologação do certame será realizada consulta as licitantes interessadas, conforme a ordem de classificação, em reduzir seus preços ao valor da
proposta vencedora, a fim de integrar o cadastro reserva da ata de registro de preços.
17.2. Na hipótese de apresentação de recurso, a consulta as licitantes será realizada pela Secretaria Geral, antes de promover a adjudicação, se indeferido o pedido
recursal.
17.3. O cadastro de reserva limitar-se á, no máximo, a três licitantes remanescentes.
17.4. Na hipótese de eventual contratação de licitante integrante do cadastro reserva, em razão de não assinatura da ata pelo adjudicatário ou do cancelamento do
registro do detentor da ata, será verificada as condições e exigências do edital e seus anexos, além da observância do teor da ata da sessão pública e da proposta
vencedora da licitação.
17.4.1. A verificação, neste caso, das condições, exigências e demais procedimentos para contratação do remanescente integrante do cadastro reserva, será
realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As penalidades previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, serão aplicadas sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações legais nos casos dispostos
na Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima n.º 042/2019.
18.2. A recusa injustificada do adjudicatário em  assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido no edital,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida em não manter a sua proposta, sujeitando-o ao pagamento de multa compensatória de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor da obrigação assumida no certame, nos termos dos arts. 81 e 87, II, da lei 8.666/93 e do art. 1.º, IV, da Portaria GP/TJRR n.º
306/2014, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no subitem 18.1.
18.2.1. Será devida pelo Contratado apenas a multa moratória prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 1.º, I e II, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, a
contar do término do prazo estabelecido no edital até a efetiva da ata de registro de preços ou retirada da nota de empenho, da seguinte forma:
a) a multa será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou serviço em mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)
dias.
b) a multa será de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor
do item ou serviço em mora, na hipótese de atraso por período superior ao previsto no inciso I, limitado em até 60 (sessenta) dias.
18.3. A licitante poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não
acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
18.6. As penalidades serão registradas no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
19. DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de sua convocação, para assinar a ata de registro de
preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas neste edital.
19.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
19.3. O não comparecimento ou recusa injustificada do fornecedor em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas
no edital.
19.4. Na hipótese de não assinatura da ata de registro de preços pelo adjudicatário, as licitantes remanescentes poderão ser convocadas para fornecer o objeto,
observando-se o procedimento legal, as condições fixadas neste Edital e na sua respectiva proposta comercial.
19.4.1. As licitantes remanescentes que não aceitarem o fornecimento do bem ou serviço no preço ofertado pelo primeiro colocado/adjudicatário não sofrerão
sanção administrativa por esse motivo.



19.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento pelo detentor da ata nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de
publicidade.
19.5.1. Serão registrados na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.
19.5.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
19.5.3. A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.
19.6. O detentor da ata deve manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação sob pena de ter seu registro
cancelado.
19.7. Os preços registrados terão prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
19.8. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, assim como disponibilizados pelo TJRR, através de meio
informatizado de consulta, durante a vigência da ata de registro de preços.
19.9. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.10. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o TJRR convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
19.10.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
19.10.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
19.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a administração poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
19.12. Não havendo êxito nas negociações, o TJRR deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
19.13. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; ou
e) o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação.
19.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras "a", "b", "d" e "e" do subitem anterior, será formalizado por decisão devidamente
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da
ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
19.16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência o fornecedor registrado em igualdade de condições.
19.17. A ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada a vantagem, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da
administração pública estadual ou municipal que não tenha participado do certame licitatório.
19.17.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o TJRR
sobre a possibilidade de adesão.
19.17.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o TJRR.
19.17.3. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços e, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19.17.4. Compete ao órgão não participante, na hipótese de adesão:
a) efetivar a aquisição ou contratação do objeto registrado em até noventa dias;
b) praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao TJRR.
19.18. É vedada à adesão da ata de registro de preços do TJRR pelos órgãos e entidades da administração pública federal.
20. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
20.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante sua vigência, para assinatura do
contrato, dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
 20.1.1. No mesmo prazo previsto no item acima, a licitante deverá apresentar a Declaração Antinepotismo, conforme modelo constante do anexo III do Edital. 
20.1.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
20.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o detentor da ata de registro de preços mantém as condições de
habilitação.
20.2.1. Aplica-se a mesma regra as licitantes remanescentes para verificação das condições de habilitação antes de eventual contratação.
20.3. As condições de pagamento e outras obrigações estão previstas no Termo de Referência  e na Minuta de Contrato (Anexos I e V do edital).
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Excepcionalmente, a licitante poderá encaminhar a documentação complementar solicitada pelo pregoeiro através do e-
mail:subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, desde que reste comprovada a inviabilidade de envio por meio do sistema.
21.2. Os documentos remetidos por meio do sistema comprasnet, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer momento em prazo
estabelecido pelo pregoeiro.
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 21.2.1.Os originais ou cópias autenticadas, caso seja solicitadas, deverão ser encaminhadas a Subsecretaria de Compras, localizada no Prédio Administrativo do
TJ/RR, situada na Av. Ene Garcez, n.º 1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro de São Francisco, na Cidade de Boa Vista - RR - CEP 69.305.135.
21.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste edital ou solicitada pelo Pregoeiro, será desclassificada e sujeitar-se-
á às sanções previstas neste Instrumento Convocatório.
21.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Comprasnet e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão estas últimas.
21.5. O acompanhamento e a fiscalização da ata de registro de preços serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado pela
Secretaria Demandante.
21.6. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase deste procedimento licitatório, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
21.8. Este edital estará à disposição dos interessados, pela Internet, nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjrr.jus.br (menu “licitações”),  será
publicado na forma da lei, e deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas alegações de desconhecimento após a entrega da proposta.
21.9. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art.49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
21.10. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos, em substituição aos documentos exigidos pelo presente edital e seus anexos.
21.11. A licitante, caso seja vencedora, manterá preposto, aceito pelo TJRR, durante o período de vigência da Ata, para representá-la administrativamente sempre
que for necessário, o qual deverá ser indicado, no ato da assinatura da Ata, mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do
documento de identidade, endereço de e-mail e número de telefone válidos para o recebimento de informações e notificações, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
21.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.14. São partes integrantes deste edital independente de transcrição: o Termo de Referência (Anexo I), Modelo de apresentação de proposta de preços detalhada
após o encerramento dos lances (Anexo II), Modelo de Declaração Antinepotismo (Anexo III),  Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV) e Minuta de
Contrato (Anexo V) .
21.15. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria-Geral.
 
Boa Vista-RR, 13 de agosto de 2021.
 
 

Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Compras

 
Vicente de Paula Ramos Lemos

Técnico Judiciário
 
 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 29/2021 (EP. 1088331)

FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA EM SOLUÇÃO CDC ESCALAR, MÓVEL E

MODULAR EM AMBIENTE DE DATA CENTER NA ESTRUTURA JÁ INSTALADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A lei nº 10.520/02, que institui a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu art. 3º, que a definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de
Termo de Referência, constitui fase preparatória do Pregão.
1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas
informações apresentadas no procedimento administrativo SEI nº 0019529-50.2020.8.23.8000.
1.3. A contratação pretendida poderá observar, ainda, o disposto nas Resoluções TP nº 026/2006, 008/2015, 42/2019, que instituem, respectivamente, a licitação
na modalidade pregão, o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Justiça, e as condutas e dosimetria na aplicação de penalidade decorrentes  da
prática de infrações definidas no art. 7º da  Lei nº 10.520/02. Será aplicada subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.

2. OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
monitoramento, suporte, manutenção e garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
2.2. Para fins de adequação ao disposto na lei nº 10.520/02, considera-se os bens e serviços em tela como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. FINALIDADE/JUSTIFICATIVA

3.1. O Poder Judiciário de Roraima, dispõe de um ambiente Data Center Modular Seguro, construído conforme a norma NBR 10.636 com diretrizes da norma TIA
942, em sua classificação NÍVEL 3, fabricado em 2017, com o seu start-up em Março de 2018, o ambiente é responsável em prover toda a infraestrutura de forma
segura, onde encontra-se instalados toda a parte de infraestrutura de servidores, processamento, armazenamento, aplicações, sistemas judiciais, toda parte crítica
do TJRR. Essa estrutura tecnológica é totalmente adequada para abrigar as demandas atuais e as futuras. Em caso de indisponibilidade ou falha, todo o ambiente
seria afetado, causando um grave dano aos serviços de TIC do TJRR.
3.2. As estruturas de Data centers são definidos como ambientes tecnológicos munidos de infraestrutura crítica redundante, segura, resiliente e resistente a falhas
para prover alta disponibilidade e segurança aos equipamentos e serviços de informática e de telecomunicação nele hospedados. São projetados para abrigar
serviços e equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) de missão crítica, ou seja, Datacenters são construídos para abrigarem tudo que é

http://www.tjrr.jus.br/


vital e estratégico para o negócio de uma organização e que por este motivo deve ser mantido sem interrupções no funcionamento operando 24 horas por dia
durante 365 dias do ano (24hx365d). Dentre todos os componentes de TIC da atualidade, o Datacenter é o mais importante por integrar em si componentes de alta
tecnologia para provimento de serviços de processamento e armazenamento de dados com alto valor agregado.
3.3. Considerando ainda que o ambiente do Datacenter é composto, principalmente, por equipamentos sensíveis e que se degradam naturalmente com o passar do
tempo, faz‐se necessária à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva, no intuito de manter a
continuidade operacional de toda infraestrutura e, consequentemente, de todos os sistemas de informação mantidos pelo TJRR/STI.
3.4. Por meio dessa contratação o TJRR pôde abrigar com mais segurança seus equipamentos (servidores, switches, entre outros) de alta performance, que são
responsáveis por manter todos os serviços/sistemas que o Tribunal de Justiça de Roraima disponibiliza a seus usuários internos e externos.
3.5. Tendo em vista que a solução atual já está implantada, não havendo a necessidade momentânea de aquisição de um novo Data Center, faz-se necessária
somente a contratação dos serviços de monitoramento, suporte, manutenção técnica e garantia, visto que a atual solução de Data Center necessita de manutenções
preventivas e corretivas durante todo ano para troca de peças, correção de problemas, entre outros.
 
3.6. Com a contratação o TJRR poderá dar continuidade nos seguintes resultados:
a. Uma maior disponibilidade dos serviços de TI oferecidos pelo TJRR;
b. Aumentar a segurança física dos ativos de TI alocados no Data Center;
c. Prover 100% de monitoramento do ambiente do Data Center;
d. Aumentar a disponibilidade dos serviços de TI para a Justiça Estadual e para a Sociedade;
e. Continuidade da prestação do serviços de manutenção, instalações, suporte e garantia dos equipamentos;
f. Redundância no sistema de energia UPS e Geradores; e
g. Evitar paralisações nos serviços oferecidos por conta de falhas elétricas ocorridas no Estado.
 3.7. A atual demanda está alinhada com os principais documentos estratégicos deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstrado abaixo:
PEI - Planejamento Estratégico Institucional 2021 - 2026.
 a. Proporcionar eficiência e segurança nos sistemas utilizados;
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 2021 - 2026:
a.  Garantir a infraestrutura que suporte a estratégia de TIC;
b. Garantir a integridade e disponibilidade de todos os serviços de TI do Poder Judiciário;
c. Promover a Segurança da Informação.
 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto deverá ser executado conformidade com as especificações constantes deste instrumento, mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço global.
4.2. Os itens a serem registrados, bem como suas especificações e quantitativos encontram-se descritos abaixo:
4.2.1 - MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção de DCMS e todos os seus subsistemas, conforme condições e características descritas neste Termo de
Referência e seus ANEXOS:

a. Manutenção Preventiva Programada, com o fornecimento de materiais, peças, insumos e equipamentos de reposição, obedecendo ao cronograma a ser
entregue pela CONTRATADA e devidamente aceito pela CONTRATANTE. Entendem-se por Manutenção Preventiva Programada as intervenções
periódicas, compostas por uma série de procedimentos, ações, atividades ou diretrizes, com troca ou não de peças, destinadas a evitar ou minimizar falhas
nos sistemas e/ou na infraestrutura do Data Center, bem como a manter a disponibilidade e confiabilidade do ambiente.

b. Manutenção Preditiva, com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de reposição, quando necessário. Entende-se por Manutenção Preditiva uma
série de procedimentos, ações e atividades destinados a prolongar a vida útil de equipamentos/sistemas e a prevenir a ocorrência de quebras ou falhas. Esse
tipo de manutenção abrange o acompanhamento periódico, testes e/ou a coleta e análise de dados nos equipamentos e sistemas, para diagnósticos e
verificação de tendências.

c. Manutenção Corretiva, com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de reposição, quando necessário. Entende-se por Manutenção Corretiva
uma série de procedimentos, ações e atividades, efetuados em visitas técnicas, após a ocorrência de falhas em equipamentos ou sistemas, destinados a
recolocar em operação normal de funcionamento, em um curto espaço de tempo, os itens defeituosos, com troca ou não de peças, por meio de intervenções
nos equipamentos da Sala-Cofre, executadas por técnicos especializados e treinados da CONTRATADA.

d. Manutenção evolutiva, atividades de atualização, ampliação e criação de novas funcionalidades ou capacidades, instalação, alteração, ampliação e/ou
exclusão de funcionalidade ou capacidade existente da SOLUÇÃO;

e. Central de Atendimento, disponível 24x7x365 para atendimento e abertura de chamado técnico e mobilização de equipe técnica;
f. A CONTRATADA deverá prestar Manutenção Preventiva Programada, Manutenção Preditiva e Manutenção Corretiva na modalidade "on-site", no local de

instalação do Data Center Modular Seguro.
g. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, peças, insumos e equipamentos de reposição necessários aos serviços de Manutenção Preventiva

Programada, Manutenção Preditiva e Manutenção Corretiva, sem custos adicionais ao CONTRATANTE.
h. Durante o decorrer da vigência contratual, caso algum equipamento vier a parar por motivo de falta de manutenções adequadas (imperícia técnica), a

CONTRATADA deverá arcar com a substituição e todos os custos para reposição do equipamento danificado.
i. A CONTRATADA será responsável pela remoção e transporte de peças e acessórios, quando a execução do serviço, comprovadamente, o exigir, e mediante

autorização do CONTRATANTE.
j. A CONTRATADA também deverá executar Manutenção Corretiva sempre que identificar, por meio de sua Central de Monitoramento Remoto, falhas em

equipamentos ou sistemas, com o objetivo de recolocá-los em operação normal de funcionamento, atentando-se aos critérios de avaliação do Instrumento de
Medição de Resultado e aos parâmetros de funcionamento esperados.

k. Para a perfeita execução do contrato, a CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção dentro do estabelecido pela CONTRATANTE, além de
seguir o que determinam as Normas Técnicas aplicáveis ao objeto deste termo, e em especial as citadas abaixo entre outras aplicáveis conforme a natureza
do serviço:

i. ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
ii. ANSI - American Standard National Institute –TIA 942/ TIA 568C
iii. ASHRAE - American Society Heat. Refrig. Air Cond. Engineers;
iv. ASME - American Standards Mechanical Engineering;



v. ASTM - American Society will be Testing Materials;
vi. IEC - International Electrical Code;

vii. NFPA - National Fire Protection Association;
l. Os serviços realizados pela CONTRATADA serão cobertos por garantia durante toda a vigência contratual, os defeitos que porventura sejam identificados

farão parte de uma Ordem de Serviço de Garantia e não gerará custos para a CONTRATANTE. A garantia deverá cobrir 100% de toda estrutura física do
ambiente.

m. Os Serviços de Manutenção Evolutiva devem ser solicitados por meio de Ordem de Serviço (OS) Padrão.
n. Para a execução dos serviços de manutenção programados, deverá ser agendado previamente com a CONTRATANTE e, de preferência, realizados nos dias

úteis, das 8:00h às 18:00h. Este agendamento deverá ocorrer por meio telefônico ou pessoalmente através dos números de contato informados quando da
assinatura do contrato.

4.2.2 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA 
a. Serviços periódicos de manutenção realizados no Data Center Modular tem como objetivo: manter a continuidade operacional; preservar a vida útil dos
equipamentos; garantir que os sistemas de alarmes funcionem corretamente e manter os testes dos sistemas evidenciados.
b. Contempla verificações, ajustes e correções nos seguintes itens:

COMPONENTE  OBJETIVO / DETALHE DE MANUTENÇÃO VISITAS
POR ANO

Portas de Acesso

Garantir o funcionamento adequado das portas e todos os seus elementos como: fechadura mecânica,
fechadura elétrica, dobradiças, barra antipânico, sensor de abertura/fechamento, dentre outros. Efetuar
sistematicamente a inspeção, verificação, reparos e substituições dos elementos desgastados das vedações,
dobradiças, almofadas, fechaduras, eletroímãs entre outros. Alinhamento das portas e posicionamento na
soleira.

12

Blindagem
 
 

Garantir a estanqueidade das paredes do Data Center, portas, chave de acesso eletrônico, evaporadoras de
ar condicionado, painéis elétricos, geradores e outros elementos, que embora não citados são essenciais
para o funcionamento do DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR.
Efetuar sistematicamente a inspeção, verificação e fechamento de todas as passagens blindadas para cabos
de energia, dados e tubulações. Essas passagens deverão estar sempre preenchidas com material auto-
selável que propicie o isolamento térmico e evite a passagem de chamas entre os ambientes, mesmo em
caso de derretimento dos cabos.
Executar aberturas e fechamentos das blindagens existentes para testes de estanqueidade e/ou entrada de
novos equipamentos.

4

Luminárias e
Luzes de

Emergência

Garantir o funcionamento das luminárias, reatores eletrônicos, lâmpadas de emergência e demais
componentes não citados do sistema de iluminação do DATA CENTER MODULAR SEGURO
OUTDOOR.
Verificar e substituir quando necessário Lâmpadas, luzes de emergência, reatores eletrônicos e outros
elementos.

12

Barra de Inércia
Sistema de

antivibração

Garantir nivelamento dos racks apoiados e demais componentes do sistema.
Verificar e substituir amortecedores; Alinhamento dos racks.

4

Pinturas
Anticorrosivo

Garantir a cobertura de pintura para proteção anticorrosivo dos vários componentes e efetuar
sistematicamente a inspeção e o tratamento contra a ferrugem do DATA CENTER MODULAR SEGURO
OUTDOOR, incluindo as paredes internas, externas, painéis, suportes, gabinetes, portas, piso, cabine e do
gerador e outras partes metálicas sujeitas à deterioração por oxidação.

4

Base de Concreto

Garantir que a base de concreto sob a qual está sustentado o DATA CENTER MODULAR SEGURO
OUTDOOR e o gerador estejam isentas de trincas, rachaduras e imperfeições aparentes, falhas de
nivelamento, além de devidamente pintada. A primeira pintura da base deve ser feita em até 30 (trinta)
dias após a assinatura do contrato.

2

Painel de
Controle

Verificação de régua, bornes, interruptores, disjuntores de temperatura, tensão de saída dos
transformadores, LEDs de sinalização, fechaduras do painel e demais componentes que fazem parte do
funcionamento do DCMS.
Limpeza do painel (interna e externa), lubrificação de cilindros de fechaduras com grafite.

12

Piso Elevado
 
 

Garantir que o piso elevado esteja nivelado, com todas suas placas alinhadas, sem deformidades ou outras
imperfeições.
Garantir que os suportes e demais elementos de sustentação estejam aderentes ao peso exercido pelos
equipamentos sobre o piso.
Efetuar inspeção dos pedestais e cruzetas, reforçar os pontos onde novos equipamentos pesados tenham
sido introduzidos.
Efetuar a troca de placas danificadas.
Limpeza do piso elevado e piso fundo, com aspiração de partículas de poeira e outros resíduos.

4

 Quadros de 
 distribuição

 
 

Garantir que a corrente e a tensão de alimentação de energia estejam adequadas para todas as fases dos
circuitos elétricos do DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR.
Garantir que todos os componentes elétricos estejam de acordo com as normas vigentes, o que inclui todos
os multimedidores, réguas, bornes, terminais, barramentos, terminais de cabos, canaletas de cabos,
disjuntores, bases de fusíveis, parafusos de ajuste e demais componentes que fazem parte do
funcionamento do DCMS.
Realizar a limpeza, identificação e pintura dos quadros.
Deverão ser realizados testes de medição de corrente, tensão, fator de potência, potência total, potência
imediata e resistência de terra, efetuar reaperto de contatos, verificar o estado dos cabos, componentes,
entre outros, e inclusive sobreaquecimento.

12

Aterramento 4



Garantir que o sistema de aterramento do DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR esteja de
acordo com as especificações originais, tanto o aterramento dos equipamentos quanto da malha como um
todo, funcionando adequadamente para a finalidade da qual foi projetado, devendo a resistência elétrica
ser igual ou inferior a 5(cinco) Ohm.
Verificar as caixas de inspeção das hastes, efetuar medições de terra, reparar cabos rompidos, efetuar
apertos, repor ou adicionar hastes, entre outros.

UPS e PDU
 
 

Garantir que todos os equipamentos UPS (nobreaks) estejam em perfeito estado de funcionamento e
fornecendo energia elétrica de qualidade para os equipamentos de T.I.
Garantir que todas as baterias dos UPS estejam em perfeito estado de funcionamento, de modo a assegurar
que os grupos de UPS X e Y, possam cada um, manter o funcionamento de 40KVA, à 100% de carga,
durante pelo menos 5 minutos;
Verificar grandezas elétricas como: tensão e corrente por fase de entrada, tensão, corrente, fator de
potência e potência de saída.
Verificação dos disjuntores e reaperto dos bornes e terminais.
Inspecionar, verificar, testar, reparar e realizar substituições, quando necessário, nos UPS como um todo,
dos módulos de potência, baterias e módulos de comunicação.

12

Sistemas de
Energia

Garantir o funcionamento adequado de todo o sistema de energia.
Verificar as tomadas de uso geral. 
Verificar e testar as tomadas das PDUs, fixar, apertar e ajustar os suportes das PDUs.

12

Gerador

Registrar: horas de funcionamento (horímetro), número de partidas, alarmes e partidas no
microprocessador da USCA.
Verificar funcionamento: do retificador e do sistema de pré-aquecimento do radiador.
Verificar o nível e completar ou efetuar a troca conforme as especificações do fabricante referentes ao óleo
lubrificante e do líquido refrigerante.
Verificar e conforme a necessidade efetuar a troca do filtro de ar e de combustível.
Limpar filtro de ar.
Limpeza dos tanques de combustível quando necessário.

12

Sistema de
Climatização

As manutenções do sistema de climatização deverão ser executadas pelo fabricante ou por técnico
devidamente capacitado;
Trocar o filtro de ar – realizar a troca do filtro de ar de cada equipamento de ar-condicionado.
Check-up do compressor – Garantir que a pressão alta e baixa do compressor, filtros, óleo, corrente e
tensão estejam de acordo com a especificação do fabricante. Detectar e corrigir anormalidades que
provocam vazamentos de gás e óleo. Garantir que o sistema hidráulico esteja imune de vazamentos
devendo de forma sistemática, verificar e corrigir válvulas, tubulações, junções e outros componentes.
Garantir que a medição de corrente e tensão, das temperaturas de entrada e saída, verificação de
termostato, limpeza e lavagem do trocador de calor estejam de acordo com as especificações do fabricante.
Check-up do Evaporador – Garantir que o sistema de evaporadores funcione livre de contaminação.
Garantir que os elementos filtrantes sejam trocados na periodicidade indicada pelo fabricante. Garantir que
a tensão e a corrente elétrica, e o alinhamento das polias estejam de acordo com as especificações do
fabricante. Garantir que o sistema hidráulico esteja imune de vazamentos, devendo de forma sistemática
verificar e corrigir válvulas, tubulações, junções e outros componentes.
Gabinete – Lavar filtros de ar, limpar bandeja, dreno e serpentina.
Hidráulica – verificar e eliminar vazamento de água, bem como do registro.
Quadro elétrico – verificar e realizar ajustes da fiação, disjuntores, bornes e demais elementos.
Linhas de freon – eliminar vibrações, verificar filtros secadores e verificar vazamento de gás.
Controladores: verificar e garantir a atualidade do sistema de controle e suas funcionalidades.
Limpeza geral da sala de máquinas.

12

Sistema de
Detecção e
Combate a
incêndio

Garantir o funcionamento dos sistemas de detecção e combate a incêndios.
Limpeza em todos os detectores de fumaça.
Realizar teste amostral de operação dos detectores em cada circuito.
Realizar testes e inspeções no Inter travamento com a detecção precoce e convencional testando os
alarmes sem efetuar descargas.
Verificação das chaves e comandos das sirenes, do estado das baterias, dos retificadores, dos componentes
eletrônicos e das sinalizações visuais.
Verificar as válvulas solenóides, os bicos difusores e as tubulações.
Verificar a pressão de todos os cilindros e a data do teste hidrostático dos cilindros, de acordo com as
normas vigentes e especificações do fabricante, efetuando sua troca, caso seja necessário ou em caso de
incidentes.

4

Sistema de
Supervisão e

Controle

Garantir que o sistema de monitoramento e todos os seus componentes estejam funcionando
adequadamente.
Verificar se os sensores de temperatura, umidade, alagamento e abertura de portas.
Verificar a comunicação do supervisório com os UPS, PDUs, central de incêndio, ar-condicionado e
gerador.
Verificação do hardware de aquisição de dados e da discadora.
Verificar o estado do cabeamento de comunicação.
Realizar ligação telefônica do sistema de automação ou envio de mensagem por aplicativo.

12



Verificar o estado do software do sistema supervisório, bem como atualizá-lo sempre que necessário.

CFTV

Garantir o funcionamento adequado do sistema de CFTV.
 Verificar se todas as câmeras estão funcionando. 
Verificar se o centro de monitoramento está conseguindo acessá-las e verificar se o estado das gravações. 
Realizar backups sempre que o HD estiver perto de encher.

4

Controle de
Acesso

Garantir que os leitores biométricos, cabeamento, configurações e abertura da porta estejam de acordo
com as especificações do fabricante e com as necessidades da CONTRATANTE.
Verificar e realizar ajustes nos eletroímãs, no sensor de fechamento de portas e na barra antipânico.
Realizar testes de acesso biométricos e com o cartão.

12

 
 

4.2.2.1. A CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, deverá apresentar o Plano de Manutenção, contendo o cronograma, a
programação de visitas, as atividades de verificação e de troca de componentes, as quais deverão estar em conformidade com as periodicidades descritas em cada
item.
4.2.2.2. A CONTRATANTE validará o plano de manutenção apresentado pela CONTRATADA e, caso entenda que não esteja em conformidade com este Termo
de Referência, solicitará à CONTRATADA as alterações necessárias.
4.2.2.3. A CONTRATADA deverá realizar a primeira manutenção preventiva, em até 15 (quinze) dias corridos após o aceite definitivo do plano de manutenção.
4.2.2.4. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente a programação de manutenção acordada com a CONTRATANTE, e deverá manter regularidade dos
períodos entre as manutenções preventivas, de forma que:
4.2.2.5. As manutenções preventivas deverão ocorrer nos dias e horários de expediente da CONTRATANTE, ou seja, de segunda a sexta-feira entre 08:00 até as
18:00 horas.
4.2.2.6. Em caso de necessidade, devidamente justificada, as manutenções preventivas poderão ocorrer em outro dia ou horário, desde que seja conveniente à
CONTRATANTE e autorizadas previamente por esta, e desde que não seja descumprida a regularidade dos períodos entre as manutenções.
4.2.2.7. Ao término da manutenção preventiva, o técnico da CONTRATADA deverá preencher um relatório contendo: data, hora do início e término do
atendimento, identificação de equipamentos/componentes verificados, reparos (reparados) e substituídos, as providências adotadas, as peças substituídas e demais
observações pertinentes. O relatório deve ser assinado pelo técnico responsável e por um técnico da CONTRATANTE.
4.2.2.8. As manutenções corretivas poderão ser demandadas a partir de alertas gerados pelo sistema de monitoramento contratado, a partir de identificação de um
defeito, falha ou problema, durante as visitas de manutenção preventiva, ou a qualquer momento mediante ocorrência de incidentes no DATA CENTER
MODULAR SEGURO OUTDOOR, identificado pela equipe técnica da CONTATANTE.
4.2.2.9. Ao final de cada manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir um relatório do chamado, contendo: número de identificação do chamado, data e
hora do chamado, data e hora de início do atendimento, motivo do chamado, situação do chamado, data e hora da conclusão, trabalhos executados, identificação
dos equipamentos/componentes afetados, reparos ou substituídos, identificação e assinatura do técnico responsável pela manutenção e do técnico da
CONTRATANTE que acompanhou o atendimento.
4.2.2.10. Todas as peças de reposição, materiais e componentes utilizados no serviço contratado deverão ser novas, iguais de mesma qualidade (ou superior) e
totalmente compatíveis com o DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, além de aprovado pela CONTRATANTE. A partir da aprovação do Plano de
Manutenção, repassado pela CONTRATADA, a mesma deverá observar a necessidade de avaliações para troca/substituição do banco de baterias dos UPS atuais
instalados no DCMS. Havendo necessidade de troca, a empresa deve providenciar de forma imediata, nos prazos acordados dentro do contrato.
4.2.2.11. Todos os serviços deverão ser realizados com o máximo de esmero e ótimo acabamento, utilizando materiais de primeira linha, novos, não sendo aceitos
componentes improvisados ou usados.
4.2.2.12. Não será admitida a execução dos serviços pela CONTRATADA sem que a CONTRATANTE tenha plena ciência do serviço realizado.
4.2.2.13. Os serviços de manutenção que incluem reparos ou conserto deverão ser preferencialmente executados no próprio local da constatação do problema. No
caso de impossibilidade, poderão ser executados em laboratório ou assistência técnica da CONTRATADA e, neste caso, todas as despesas de transporte e
responsabilidade sobre os bens será às expensas da CONTRATADA.
4.2.2.14. A CONTRATADA fornecerá aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pelas normas de segurança do trabalho, em
conformidade com a natureza dos serviços a serem executados.
4.2.2.15. As Manutenções Corretivas deverão ser realizadas a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, sob regime de 24x7 (vinte quatro horas nos sete
dias da semana), obedecendo aos prazos de atendimento descritos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), devendo restabelecer os equipamentos e/ou
sistemas afetados ao pleno funcionamento.
4.2.2.16. Classificação dos incidentes baseados em sua severidade:

SINTOMA x IMPACTO SEVERIDADE

Situação crítica que provocou ou poderá provocar a qualquer momento, a indisponibilidade total dos serviços de TI,
exigindo ação imediata para conter, senão, mitigar impactos negativos. Exemplos: gerador inoperante, paralisação de
uma das máquinas de ar-condicionado, problemas no quadro de distribuição geral, etc.

 1  
EMERGENCIAL

Situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, por representar alto risco de indisponibilidade
ao DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, podendo até gerar uma paralisação dos serviços de TI,
exigindo assim uma intervenção rápida para conter impactos negativos. Exemplo: Indisponibilidade do sistema de
monitoramento, comprometimento de um dos circuitos de alimentação dos equipamentos de TI, falhas no sistema de
incêndio, quebra de uma linha de UPS, etc.

2
URGENTE

Situações que limitam o funcionamento ou desempenho de um ou mais componentes do DATA CENTER MODULAR
SEGURO OUTDOOR, sem risco de causar indisponibilidade

3
REGULAR

Situação de dúvidas por parte da equipe técnica da CONTRATANTE 4
REGULAR

 

4.3. Severidade e tempo de atendimento:
4.3.1. A forma de atendimento e o prazo de resolução de problemas no funcionamento da SOLUÇÃO estão relacionados à severidade do incidente, conforme
tabela abaixo:

Severidade Descrição do
estado da
solução

Impacto Tempo de
atendimento

Tempo máximo (em horas) de
resolução, após abertura, para uma

solução parcial

Tempo máximo (em horas) de
resolução, após abertura, para uma

solução definitiva



telefônico em
minutos

1 
EMERGENCIAL Indisponível Alto 5 8 36

2
URGENTE

Parcialmente
indisponível Médio 15 8 48

3
REGULAR

Baixo
desempenho Baixo 30 24 72

4
REGULAR Dúvidas Baixo 30 48 96

 

4.3.2. O atendimento deverá seguir os seguintes procedimentos:
a. Quando a SOLUÇÃO estiver indisponível a ponto de afetar todos os serviços de TIC, com alto impacto sobre os processos de negócio da CONTRATANTE, a
severidade do incidente será classificada como “1”, portanto o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no máximo 5(cinco) minutos. O técnico deverá
oferecer uma solução parcial em até oito horas para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no máximo 36(trinta e seis) horas e o técnico
somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente.
b. Quando a SOLUÇÃO estiver parcialmente indisponível, com possibilidade de afetar todos os serviços de TIC, com médio impacto sobre os processos de
negócio da CONTRATANTE, a severidade do incidente será classificada como “2” e o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no máximo de 15(quinze)
minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até oito horas para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no máximo
48(quarenta e oito) horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente.
c. Quando a SOLUÇÃO estiver com problemas intermitentes ou que afetem o desempenho dos serviços de TIC, mas com baixo impacto sobre os processos de
negócio da CONTRATANTE, a severidade do incidente será classificada como “3” e o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no máximo 30(trinta)
minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até 24(vinte e quatro) horas para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser feita em no
máximo 72(setenta e duas) horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente.
d. Quando a operação e manutenção da SOLUÇÃO depender da resposta sobre questionamentos de sua utilização, cujas dúvidas não provoquem impacto sobre os
processos de negócio da CONTRATANTE, a severidade do incidente será classificada como “4” e o tempo de atendimento telefônico deverá ser de no máximo
30(trinta) minutos. O técnico deverá oferecer uma solução parcial em até 48(quarenta e oito) horas para o CONTRATANTE. A resolução definitiva deverá ser
feita em no máximo 96(noventa e seis) horas e o técnico somente deverá encerrar o atendimento após a resolução completa do incidente.
e. As trocas de peças deverão atender a tabela de severidade de tempo de atendimento, independentemente de dias úteis ou não.
f. Todas as peças de reposição bem como os materiais auxiliares necessários para a realização de serviços de manutenção preventiva/programada e corretiva
deverão estar inclusas no escopo. Sendo fornecidos, sem ônus adicional, em rol exemplificativo, os seguintes itens de reposição e consumo inerentes à operação
dos sistemas e equipamentos existentes:

i. Filtros de ar, lâmpadas de emergência, lâmpadas tipo LED, interruptores, soquetes, reatores, gás refrigerante, correias, rolamentos e serviços inerentes à
manutenção e demais equipamentos necessários;

ii. Filtros dos sistemas de detecção precoce (Stratos) e máquinas de refrigeração (ar, partículas, água, óleo), indicados pelos fabricantes, para as instalações,
equipamentos e sistemas objeto destas especificações;

iii. Materiais auxiliares como porcas, parafusos, colas, silicone, fitas, terminais, conectores e demais materiais necessários à execução dos serviços de
manutenção.

iv. A contratada deverá ampliar para até 120 (cento e vinte) pontos de rede lógica por rack, caso a contratante determine essa necessidade.

4.4. MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência e seus
ANEXOS.
4.4.1. O serviço de monitoria de todos os objetos deste Termo de Referência, ficará a cargo da CONTRATADA.
4.4.2. A monitoração deverá permitir a integração com os demais sistemas e deverá emitir alarmes na ocorrência de qualquer evento considerado anormal.
4.4.3. A SOLUÇÃO é capaz de enviar mensagens de e-mail para, no mínimo, 02 (dois) destinatários distintos, traps SNMP para um servidor de gerenciamento a
ser configurado.
4.4.4. A CONTRATADA deverá prover serviço de monitoramento do ambiente em regime 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos
e sessenta e cinco dias por ano) durante o período contratado.
4.4.5. A CONTRATANTE deverá disponibilizar link IP com as devidas permissões para fins de monitoramento remoto.
4.4.6. A CONTRATANTE deverá permitir que o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente sejam transmitidos via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento,
através de estrutura centralizada. Isto deverá trazer como principal benefício o registro de todas as ocorrências no ambiente protegido.
4.4.7. Deverá permitir que os operadores no centro de monitoração possam ser avisados se algum alarme ocorrer e tomar ciência do tipo de alarme ou origem em
tempo real, com atualizações no máximo a cada minuto.
4.4.8. O sistema deverá disponibilizar para a CONTRATANTE acesso remoto ao console de monitoramento.
4.4.9. A janela principal deve trazer as informações para configuração e alertas quanto à situação de sensores instalados em cada unidade de supervisão
apresentada e um “flag” deve acender caso haja o recebimento de um “trap” de alarme proveniente de alguma unidade de supervisão instalada.
4.4.10. Além do alarme visual, outras formas de alarmes devem poder ser caracterizadas, como um som, ou envio de mensagens através de sistema de aplicativo
ou ligação direta. O sistema deverá manter um “log” das informações coletadas pela duração do contrato.
4.4.11. O sistema deverá manter um “log” das informações coletadas pela duração do contrato.
4.4.12. O sistema monitora, no mínimo, os itens abaixo:

a. Sensores de temperatura com leitura em graus Celsius (ºC);
b. Sensor de Tensão e Corrente (Volts e Amperes), com set point” ajustável para valores máximo e mínimo independentes;
c. Sensor umidade relativa do ar com set points ajustáveis para valores máximo e mínimo independentes;
d. Indicador de abertura de porta externa;
e. Sensor de presença de líquido –instalado em pontos onde há o risco de vazamento ou invasão de líquidos;
f. Sinal de Detecção de incêndio –Contato fornecido pela central de detecção de incêndio para indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio;
g. Status dos equipamentos de refrigeração;
h. Status dos UPS;
i. Status dos Geradores.



4.4.13. Na ocorrência de qualquer evento classificado como EMERGENCIAL, a central de monitoramento deverá acionar o suporte técnico da CONTRATADA,
imediatamente após a detecção do evento, com o objetivo de efetuar a contenção, senão a mitigação de problemas, ou mesmo a manutenção corretiva. Sendo
inviável ou impossível o problema de forma remota, a CONTRATADA deverá encaminhar pelo menos um técnico ao DATA CENTER MODULAR SEGURO
OUTDOOR da CONTRATANTE para efetuar o reparo.
4.4.14. São considerados eventos EMERGENCIAIS, quaisquer falhas que possam provocar a indisponibilidade dos sistemas de TI mantidos no DATA CENTER
MODULAR SEGURO OUTDOOR.
4.4.15. Disponibilizar as informações detalhadas do monitoramento em um Dashboard WEB compatível com os principais navegadores.
4.4.16. O Dashboard deverá possuir:

a. Interface visual que possibilite a identificação rápida sobre os alertas, quando a situação dos sensores apresentar mudanças de estado, além de alertar sobre
algum risco ou incidente em andamento;

b. Capacidade de registrar histórico dos eventos por pelo menos 12(doze) meses;
c. Funcionalidade de exportar o registro de eventos, atividades e alertas de monitoramento pelo operador;
d. Apresentação de situações em formato de gráficos, de barra, linhas, pizza, e similares de forma a possibilitar o acompanhamento da flutuação dos

indicadores e medidores;
e. Sensores de temperatura com leitura em ºC;
f. Qualidade de Entrada de Energia Elétrica contemplando: tensão, corrente, potência, cálculo do PUE e consumo em KW;
g. Sensor de umidade relativa do ar;
h. Indicador de abertura de porta;
i. Sensor de presença de líquidos;
j. Sistema de detecção de incêndio;

k. Status dos equipamentos de refrigeração;
l. Status dos UPS e seus indicadores;

m. Status das PDUs e seus indicadores;
n. Status do gerador, seus componentes, incluindo o nível de combustível.

4.5. Da visita técnica:
4.5.1. É facultado à licitante, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima -
STI/TJRR, realizar visita técnica, com antecedência mínima 02 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações e
proceder com os levantamentos necessários para dirimir eventuais dúvidas e familiarizar-se com o desenho da topologia da rede atual do TJRR e da infraestrutura
física e virtualizada atualmente em produção, a fim de ofertar uma solução compatível e prever a melhor maneira de executar os serviços.
4.5.2. Tendo em vista a faculdade de realização de visita técnica, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade
existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

 

5. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação.
5.2. O instrumento contratual será assinado no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da convocação para assinatura, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.
5.3. O contrato firmado a partir do instrumento adequado pela CONTRATANTE terá duração de 12 (doze), podendo ser prorrogados na forma do art. 57, II, da lei
8666/93, por até 60 (sessenta) meses.

6. ORÇAMENTO ESTIMADO

6.1. Com base na cotação de preços constante do Procedimento Virtual SEI nº 000019529-50.2020.8.23.8000, estima-se que o valor global da contratação em tela
será de R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais), conforme planilha de orçamento detalhada abaixo:

Item Especificação  Und. Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção de DCMS e todos os seus subsistemas
 Mês 12 R$ 19.750,00 R$ 237.000,00

02 MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365 Mês 12 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00
 

VALOR GLOBAL (R$)
 

R$ 291.000,00

 

6.2. O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como quaisquer atividades ou insumos necessários à entrega do objeto,
mesmo quando não expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.
6.3. Objeto será custeado por meio do Programa de Trabalho nº 12.601.02.061.0003.2457 (Modernização e Expansão da Tecnologia da Informação e
Comunicação) e o elemento de despesa 3.3.90.40 (Serviços de TIC - Pessoa Jurídica), alocado na unidade orçamentária Fundo Especial do Poder Judiciário do
Estado de Roraima - FUNDEJURR.

7. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, por meio da FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura
do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 3% (três por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
7.2. A garantia deverá possuir validade até 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação do contrato, conforme
inciso XX, do Art. 23 da Resolução nº 15/2013.
7.3. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal prestada é condição para acréscimos, supressões e eventuais
repactuações contratuais.

8. REQUISITOS TÉCNICOS DO LICITANTE 



8.1. A licitante deve apresentar, juntamente com os demais documentos de habilitação, a fim de comprovar a capacitação técnico-operacional, atestado de
capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem experiência.
8.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: 
8.2.1. apresentação de no mínimo de 1 (um)  atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo à execução de serviços contínuos de manutenção e monitoramento, compatível em características, quantidades e prazos compatíveis
com objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme descrito a seguir:

a. Devem ser entregues em papel timbrado da empresa contratante e a via original, contendo as seguintes informações básicas:
b. Nome do contratado e do contratante;
c. Nome completo e telefone de contato do responsável pelo contrato na contratante (responsável pelo atestado);
d. Identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);
e. Vigência do contrato;
f. Local da execução dos serviços;
g. Descrição dos serviços executados e parecer do contratante quanto à qualidade do serviço prestado. 

8.2.2. Os atestados de capacidade técnica devem referir-se a serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva de Data Center Modular Outdoor,
Container Data Center ou similar, com instalação “outdoor” (externa), deverão possuir certidão de acervo técnico - CAT emitido pelo CREA e características
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência:
a. Manutenção em Data Center Modular Outdoor / Contêiner Data Center em conformidade com a NBR 10.636, conforme especificações e quantitativos descritos
no Anexos I deste Termo de Referência, que incluíam:

i. Sistema de amortecimento e vibrações dos racks;
ii. Sistema de Refrigeração de precisão;
iii. Manutenção em UPS;
iv. Manutenção em Gerador;
v. Manutenção de Transformador;
vi. Manutenção dos Quadros de energia;

vii. Manutenção em sistema de detecção e combate a incêndio conforme a Norma NBR 17.240. 

8.2.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) pela licitante para comprovação de sua qualificação técnica, além de possuir informações técnicas e
operacionais suficientes para qualificar o escopo realizado, deverá(ão) conter dados que possibilitem a CONTRATANTE, por intermédio de seu Pregoeiro, caso
julgue necessário, confirmar sua veracidade junto ao cedente emissor, como por exemplo: número e período de vigência do contrato, especificação do serviço
executado, nome, cargo e telefone institucional para contato junto ao emitente.
8.3. Quanto à capacitação técnico-profissional: 
8.3.1 Comprovação de que possuirá, na data prevista para entrega da proposta, em seu corpo técnico, ao menos 01 (um) profissional de nível superior, com
formação em Engenharia Elétrica, 01 (um) com formação em Engenharia Mecânica, ambos com registro em seu respectivo conselho.
8.3.2. Junto com a documentação técnica profissional, deverá ser apresentado Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA/CAU da região a que
estiver vinculado, dentro do prazo de validade, nos termos da legislação aplicável, em nome de um responsável técnico membro da equipe técnica que participará
dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa a execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo da contratação.
8.3.3. O profissional deverá comprovar vínculo com a empresa, com a apresentação da seguinte documentação: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como CONTRATANTE; do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho, de Certidão de
Registro e Quitação da empresa, com indicação do profissional como responsável técnico; ou declaração de que os profissionais integrarão o quadro da licitante,
como responsáveis técnicos, se a empresa vier a ser CONTRATADA, acompanhada de atesto/ciência do profissional.
8.4. A Licitante deverá declarar que está em condições de fornecer todas as peças novas e originais necessárias à manutenção do Data Center Modular Outdoor,
atendendo aos prazos e em conformidade com as especificações constantes no presente Termo de Referência.

9. OBRIGAÇÕES

9.1. Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA deverá:

a. receber a Ordem de Fornecimento e tomar providências imediatas com vistas à sua execução;
b. respeitar rigorosamente as especificações contidas no item 4 - Especificações do Objeto, quando do fornecimento do item;
c. manter as condições de habilitação exigidas na contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção

dessas condições;
d. observar os ditames da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;
e. cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento; e 
f. responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo fornecimento dos bens.
g. após 15 (quinze) dias da assinatura do contrato deverá ser entregue uma prévia do laudo ou relatório das condições estruturais do DCMS, com cópia da

ART emitida pelo seu responsável técnico.

9.3. Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE deverá proceder conforme os casos abaixo:

a. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
b. efetuar o pagamento devido pela entrega do material, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais;
c. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas nos materiais fornecidos;
d. nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompanhamento da entrega dos bens. Tal fiscalização não exclui nem reduz as

responsabilidades da CONTRATADA em relação ao acordado; e
e. rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega do material que estiver em desacordo com a especificações apresentadas no item 4 -

Especificações do Objeto. Para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da
CONTRATADA.

9.4. Comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA:



9.4.1. Após a homologação do certame, o licitante vencedor deverá providenciar, no prazo de 03 (três) dias úteis, solicitação de credenciamento de usuário
externo, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, instituído pela Resolução TJRR nº 029/2016 e regulamentado Portaria TJRR nº 1650/2016.
9.4.1.1. A solicitação de credenciamento deverá ser realizada pelo sítio www.tjrr.jus.br.
9.4.1.2. A não solicitação de credenciamento dentro do prazo estabelecido poderá ocasionar na aplicação das sanções administrativas previstas no Edital.
9.4.1.3. A CONTRATADA deverá manter atualizado o seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
9.4.2. O endereço de e-mail do representante legal da CONTRATADA para fins de recebimento de notificação e demais comunicações inerentes à execução do
objeto deverá ser informado na proposta, devendo ser o mesmo a ser cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, como previsto no subitem 9.4.1.3.
9.4.3. Durante a vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, qualquer comunicação, tais como cartas, ofícios, notificações, entre outros, será realizada
prioritariamente via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo que a CONTRATADA disporá do prazo de até 10 (dez) dias corridos para leitura e assinatura
da notificação, a partir da liberação do link de assinatura eletrônica.
9.4.4. Exaurido o prazo previsto no subitem anterior, a CONTRATADA considerar-se-á devidamente notificada, iniciando, assim, eventuais prazos dos atos
subsequentes, como, por exemplo, no caso de intimações para apresentar defesa prévia.
9.4.5. A adoção de comunicações digitais é o resultado da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Assim, os processos administrativos que
tramitam sob a tutela deste sistema computacional dispensam a utilização do meio físico papel.
9.4.6. A CONTRATADA deverá manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato e Ata de Registro de Preços, para
representá-la administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e
do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como número telefônico para contato e endereço de e-mail.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado pela Secretaria Demandante.

10.2. O Fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao
Gestor para aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

10.3. O recebimento provisório dos serviços e materiais será realizado em até 02 (dois) dias úteis, da data de entrega, não configurando aceite, para posterior
verificação da conformidade do serviço com as especificações do objeto licitado.

10.4. Na fiscalização da qualidade do serviço prestado, se houver descumprimento das condições estabelecidas, o Fiscal deverá relatar todas as ocorrências
registradas no período, conforme Instrumento de Medição de Resultado (IMR) dos indicadores a seguir:

a. A contratada deverá manter uma Média Mensal de Disponibilidade da Solução, não inferior a 99,982%;
b. O período inicial de indisponibilidade contará a partir do registro, pela CONTRATADA ou CONTRATANTE, de quaisquer situações que comprometam o

funcionamento da solução e terá o ponto final de indisponibilidade quando esta for solucionada, devendo ser registrado dia, hora e minutos de
indisponibilidade a ser aplicado no Cálculo de Índice de Disponibilidade;

c. Se a CONTRATADA, por problemas alheios à CONTRATANTE, ou considerados injustificáveis pela mesma, não cumprir o compromisso de
disponibilidade estipulado, será aplicada abatimento proporcional, referente à parcela equivalente de 1/12 (um doze avos) sobre o item “Serviço de
monitoração remota e acionamento 24x7x365", da fatura mensal, conforme condições estabelecidas na tabela abaixo:

Índice Exigido Fórmula de Cálculo Índice de Disponibilidade
Maior ou Igual a 99,982 Índice de Disponibilidade = 100 – ((Minutos de indisponibilidades / (número dias mês x 12 x 24)) x 100)

 

10.5. Após a apuração, se houver descumprimento dos prazos estabelecidos, o Fiscal deverá comunicar à CONTRATADA conforme ocorrências acima.
10.6. A Contratada disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do IMR, para apresentar a sua anuência. Caso discorde, poderá apresentar
contestação, no mesmo prazo retro estabelecido, apresentando as devidas justificativas para cada ocorrência registrada. Transcorrido o prazo para manifestação
da Contratada sem que esta tenha apresentado contestação ao IMR, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências registradas.
10.7.  Caso a Contratada apresente contestação ao IMR, o Fiscal Técnico terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar manifestação devidamente
justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas, ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar sua
competência. Nesse caso, os descontos apontados pela fiscalização técnica poderão sofrer revisão e ajustes, os quais deverão ser devidamente comunicados
à Contratada. Não havendo aceitação da justificativa da empresa pela fiscalização técnica, os descontos serão mantidos. 
10.8. As justificativas da CONTRATADA somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.
10.9. No caso de concordância com os valores a serem faturados ou inércia da Contratada, esta deverá emitir e apresentar as Notas Fiscais, acompanhadas das
certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidão negativa de concordata e falência, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da comunicação
do Fiscal, ou do Gestor do Contrato caso o procedimento tenha sido submetido a ele.
10.10. Nos meses em que a disponibilidade mensal for inferior ao índice exigido (99,982%), será realizado abatimento no valor da da fatura mensal, conforme a
tabela a seguir:

Índice de indisponibilidade

Índice entre 99,982 e 99,00, redução de 50% 

Índice menor que 99,00, redução de 75%

 

10.10.1.  Em caso de reincidência do índice de indisponibilidade inferior a 99,982 durante o período de vigência do contrato outras penalidades poderão ser
aplicadas, incluindo a possibilidade de cancelamento do contrato.
10.10.2. Exemplos de cálculo do índice de indisponibilidade:

Exemplo 1  
MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365 R$ 4.500,00
Minutos de indisponibilidade 1
Mês (abril) 30
Índice de Disponibilidade 99,988%
Índice entre 99,982% e 99,00%, redução de 50% R$ 0,00



  
Exemplo 2  
MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365 R$ 4.500,00
Minutos de indisponibilidade 60
Mês (abril) 30
Índice de Disponibilidade 99,306%
Índice entre 99,982% e 99,00%, redução de 50% -R$ 2.250,00
  
Exemplo 3  
MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365 R$ 4.500,00
Minutos de indisponibilidade 60
Mês (fevereiro) 28
Índice de Disponibilidade 99,256%
Índice entre 99,982% e 99,00%, redução de 50% -R$ 2.250,00
  
Exemplo 4  
MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365 R$ 4.500,00
Minutos de indisponibilidade 123
Mês (maio) 31
Índice de Disponibilidade 98,622%
Índice menor que 99,00%, redução de 75% -R$ 3.375,00

 

11. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA

11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea
"d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
11.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
10.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
11.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

a. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

11.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o Poder Judiciário do Estado de Roraima deverá proceder à revogação da ata, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
11.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c. não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; ou
e. o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições da habilitação.

11.4.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b", "d" e "e" do item anterior, será formalizado por decisão devidamente
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da
Ata, devidamente comprovados e justificados:

a. por razão de interesse público; ou
b. a pedido do fornecedor.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A definição de qual licitante será o vencedor se dará pelo critério do menor preço.
12.2. Somente uma pessoa jurídica poderá ser contratada para executar o objeto desta contratação.
12.3. A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.
 

ANEXO I - INFORMAÇÕES DE DETALHES TÉCNICOS - DCMS TJRR

1. Data Center Modular Seguro Outdoor, com estrutura corta fogo externo (90min), até 1.100 graus Celsius, conforme norma NBR10636, área total de 50,00m²,
capacidade para 8 (oito) Racks de TI, sendo 01(um) de Telecom, 2 (dois)  para UPS e 5 (cinco) para servidores. 
 1.1 Características:
 O Data Center é compatível com os requerimentos definidos pela TIA-942, para ambientes de nível 3 Outdoor, do que se refere à arquitetura, às
telecomunicações, às elétricas e às mecânicas, possuindo as seguintes características: 

a. Modularidade;
b. Autoportante;



c. Adaptável;
d. Permite Futura Expansão;
e. Construção pré-fabricada com garantia estrutural de 10 anos; 
f. Montagem limpa e livre de poeira e resíduos; 
g. Alta resistência mecânica e segurança contra vandalismo; 
h. Resistência contra alagamentos; 

 1.2 Características das paredes externas: 
 Compartimento com características para proteção de equipamentos eletrônicos e mídias magnéticas contra fogo, umidade, campos magnéticos, roubo e acesso
indevido, fabricado com os seguintes materiais:  

a. Em chapa de aço carbono na face externa de no mínimo 2,5mm de espessura e interna de no mínimo 1,5mm de espessura, as quais receberam tratamento na
superfície por eletroforese, com pinturas e tratamentos de modo a proteger totalmente contra ferrugem e bolor, mesmo quando próximos a ambientes com
taxa elevada de salinidade; 

b. Pinturas, materiais e componentes das paredes externas fabricados com material isolante e não tóxico;
c. Com reforços para estruturação e para compartimentação do material isolante/absorvente;

1.2.1. Garante proteções contra: 

a. Água (jatos d'água, chuva, alagamento) devendo atender a classe IP65;
b. Corrosão por salinidade, conforme ISO-6346; 
c. Fogo externo (F90min), até 1100 graus Celsius, conforme norma NBR10636;
d. Arrombamento com utilização de ferramentas manuais.  

1.2.2. Conformidade de teste de acordo com a curva de aquecimento (teste de incêndio) da norma EN1047-2, UL72, TIA942 ou NBR10636, assegurando que a
temperatura interna do ambiente permaneça abaixo do requerimento máximo (75oC), garantindo assim a sobrevivência do hardware em caso de fogo externo; 

a. Possui resistência lateral contra deformidades causadas por tração, compressão e impactos. 
b. Possui Blindagem contra EMI / RFI com nível mínimo compatível ao uso de equipamentos de TI e de Rede.
c. Pintura feita a partir de um padrão estabelecido pela CONTRATANTE, com proteção especial para resistir às condições adversas e corrosão pelo período de

no mínimo 10 (dez) anos. A contratada deverá assegurar a manutenção da garantia estrutural do DCMS. 

2. Características do lançamento de cabeamento elétrico e de dados
O cabeamento elétrico e de dados é suportado por eletro-calhas separadas para cabos de energia, cabeamento lógico metálico e para os cabos ópticos instalados de
forma a facilitar a passagem dos cabos e evitando sobreposições.
O lançamento dos cabos poderá ser por sistema de piso elevado ou por via aérea desde que distantes pelo menos 1 (um) metro um do outro. 
O piso elevado tem área total de 40m² é modular composto em alumínio com altura  mínima de 10 cm livres, possuindo mecanismos e/ou vedações adicionais
para evitar que possam  ingressar animais ou insetos;
As calhas de passagens de cabeamento de energia e de dados aéreas são aterradas, com distribuição até o topo dos racks, estando em conformidade com as normas
TIA/EIA 569-A/B e TIA-942.
Para a interligação de racks, foi feito o lançamento de cabos ópticos através de dutos ou calhas, interligando o DCMS à rede de dados da CONTRATANTE,
incluindo o fornecimento de cabos, caixas, blocos, DIO ou DGOs para a terminação dos cabos instalados. Se necessário troca, a CONTRATADA deverá executar
a terminação dos cabos ópticos instalados de maneira apropriada, além dos testes de desempenho para aceitação do serviço, considerando-se que:  

a. Os cabos ópticos instalados são do tipo monomodo e multimodo.
b. Tratando-se de cabo óptico, a terminação de suas fibras inclui a fusão nas duas pontas do cabo lançado e é imprescindível que estejam identificados de

acordo com as normas técnicas vigentes. 
c. As terminações ópticas utilizam o padrão de polimento SC/PC. Caso seja necessário um outro tipo de terminação ou polimento, por exemplo LC/PC,

SC/APC ou LC/APC, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA antes da execução do serviço. 
d. Realizar testes de homologação das fibras ópticas.

3. Características dos racks de TI: 

3.1. Os racks existentes foram fornecidos com as seguintes características mínimas. 

1. Racks de 44U X 19” X 1000 mm;  

2. Suportar carga de até 1.100KG;  

3. 12+12 Tomadas em dois barramentos (12 rede X e 12 rede Y) conforme norma NBR 14136;  8 Racks, sendo 5 para ativos de TI, 1 para Redes e 2 para UPS. 

Racks com perfil para servidor e espaços em “Us” livres para instalação de equipamentos de TIC.
A largura de cada Rack deve acomodar equipamentos de 19 polegadas, de modo a acomodar os servidores padrão de mercado. 
As prateleiras são deslizantes e permitem a acomodação de servidores de tamanho e altura padrão “U”, de profundidades diversas. 
Os Racks são suportados pela estrutura do DCMS através de amortecedores em sua base os quais serão hábeis à absorção de vibrações advindas de possíveis
transportes e sinistros.
Os racks são espaçados de forma a permitir a passagem de cabeamento estruturado entre estes.
Os racks possuem sistema de proteção contra desligamento indevido de energia, através de disjuntores ou chaves independentes. No mínimo dois conjuntos de
disjuntores e circuitos são instalados por Rack. 
Os Racks possuem 02 (duas) PDUs de 32A com 12 (doze) tomadas no padrão NBR14136 (20A) na traseira e respectivos organizadores de cabo de energia por
rack ativo. Esse padrão deve ser mantido no caso de instalação de racks adicionais.
A profundidade dos racks é de no mínimo 1000 (mil) mm, permitindo a instalação de qualquer servidor atual da CONTRATANTE que seja padrão “U”
São numerados os espaços de porcas gaiola, mínimo de 60 (sessenta), a cada “U”, tanto na parte frontal quanto traseira, facilitando a instalação de equipamentos,
padrão que deve ser mantido durante os serviços de manutenção. 
Todos os racks deverão estar aterrados.



Os racks possuem ventilação interna com capacidade suficiente para atender a uma carga plena de instalação.
Os racks provêem segurança ao usuário referente às partes mecânicas (arestas, dimensões, estabilidade mecânica, entre outras). 
Na instalação, ativação ou em caso de danos nos racks deverão ser fornecidos todos os componentes, conexões e cabos que sejam necessários para sua instalação
física e perfeito funcionamento dos sistemas especificados, incluindo trilhos, parafusos, cabos, conversores, tomadas e demais componentes necessários para
fixação e operacionalização dos Racks entregues pela CONTRATADA.
4. Características do sistema de energia ininterrupta - UPS e Baterias:  
Os equipamentos instalados no interior do DCMS são alimentados por fonte de energia limpa e ininterrupta, em dois circuitos distintos (X e Y).
As fontes são constituídas por 02 (duas) unidades de UPS (N+1) de dupla conversão com capacidade de 40kVA cada, instalados em rack dedicado a este fim.
A expansão das UPS deverá acompanhar o crescimento de racks ativos de forma a garantir que a capacidade média de 3kW por rack seja sempre preservada.
Módulo de UPS trifásico 380V na entrada e 230V na saída, suportando 16kW.
 A UPS tem eficiência energética de no mínimo 95% e bateria para suportar no mínimo 05 minutos de operação a plena carga.
 As baterias são do tipo selada com expectativa de ciclo de vida de 01 (um) ano.
A CONTRATADA deverá avaliar a autonomia das baterias atuais instaladas no DCMS, e será responsável pela troca parcial ou total das baterias conforme
necessidade durante a vigência contratual.  
A UPS é gerenciável por SNMP pela rede IP, permitindo o acesso remoto ao seu histórico de alarmes e status de operação. 
O sistema foi instalado ao TJRR, testado e entregue funcionando, incluindo quadro de entrada de energia, circuito de alimentação elétrica e proteção para a
entrada do UPS.
O fator de utilização considerado de 90% a fim de manter a segurança da carga em seu carregamento efetivo.
Os disjuntores de proteção das cargas parciais são termomagnéticos. 
4.1. As características dos componentes internos dos quadros são as seguintes: 

a. Interruptores de carga (chaves seccionadoras) na entrada dos quadros; 
b. Interruptores permitindo abertura em carga e montagem fixa; 
c. Disjuntores parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2. Os disjuntores são montados em bases especiais que permitem a instalação e retirada dos

disjuntores com o quadro energizado; 
d. Medidor de energia digital, multifunção, com os seguintes recursos de medição/indicação: a. Indicação de correntes monofásica e de neutro; b. Indicações

de tensões fase-fase e fase-neutro; c. Medições de energia ativa, reativa e aparente; d. Indicações de potências ativa, reativa e aparente; e. Indicação de fator
de potência; f. Indicação de frequência. 

e. Transformadores de corrente, classe de isolamento 600V, isolação de epóxi, classe de exatidão 0,3C25, fator térmico 1,2;

Blocos de aferição para circuito de corrente, classe de isolamento 600V; 
Barramento de terra único para equipotencializar o DCMS à rede elétrica da instalação predial que alimenta o data center;
Os cabos para alimentação de quadros são constituídos de condutores flexíveis, singelos, com isolação e capa externa de PVC, classe de isolamento 1000V; 
O quadro elétrico construído de acordo com os padrões internacionais EN, IEC ou UL e possuindo componentes certificados CE e/ou UL;
O quadro elétrico está localizado na antessala, objetivando a realização de manutenções e controles, sem acesso a sala dos racks; 
Os eletrodutos no interior do DCMS são flexíveis, fabricados com fita contínua de aço zincado, com revestimento externo de polivinyl clorídrico extrudado; 
Todos os cabos para interligação dos equipamentos instalados no interior do DCMS (circuitos terminais), são constituídos de condutores flexíveis, multipolares
com classe de isolamento 1000V aderentes a NBR14136 20A; 
As tomadas e réguas de tomadas para ligação dos equipamentos são aderentes a NBR14136 20A.
5. Características do sistema de grupo motor gerador:  
O DCMS do TJRR inclui 02 (duas) unidades de Grupo Motor Gerador CUMMINS, movido a diesel com capacidade mínima de 116kVA cada, em regime Stand-
by.
A finalidade do Grupo Motor Gerador é o provimento de energia ao Data Center em caso de interrupção do fornecimento regular de energia pela Concessionária
de Energia Elétrica.
Os Grupos Moto Geradores diesel  são instalados atualmente, sobre uma base de concreto, o abastecimento dos tanques é de responsabilidade do TJRR.
Fornecendo 380VAC em circuito trifásico - em cabine super silenciada, para proteção de intempéries e para isolamento acústico, incluindo QTA, catalisador,
tubulação de descarga de gases, tanque de combustível, controle eletrônicos e demais acessórios. 
O gerador está instalado com a chave de transferência automática.
No ato da contratação, a CONTRATADA deverá disponibilizar o monitoramento do sistema de abastecimento, óleo entre outros componentes dos GMGs. 
Ano de fabricação dos geradores: 2017 
Ano de start-up: 2018
6. Características do sistema de alimentação de energia.
A arquitetura de alimentação de energia do DCMS é construída de forma que haja modularidade e redundância na alimentação elétrica. 
O Data Center possui duas entradas de alimentação A/C em redundância, que serão conectadas aos módulos de UPS, garantindo a redundância de alimentação
elétrica em caso de falha no fornecimento de energia. 
O Data Center do TJRR possui 01 (um) alimentador de concessionária em média tensão por transformador de 380V, duas entradas formadas por 02 (dois)
alimentadores provenientes do grupo gerador. Estas entradas são comandadas por 02 (dois) quadro de transferência automática (QTA), 02 (dois) quadros de
distribuição de baixa tensão, 02 (dois) quadros de alimentação de PDU e A/Cs com entrada e saída dual, 02 (duas) linhas de alimentação, PDU dual em todos os
racks de tal maneira que 02 (dois) circuitos alimentem o DCMS. 
7. Características do sistema de climatização (equipamentos de alta precisão) 
O DCMS possui capacidade para carga térmica de 30,74kW de calor sensível e 100% (cento por cento) de redundância (N+1).
Características técnicas da Climatização de precisão:

a. Circuito fechado de circulação de ar; 
b. Controlador independente incorporado à cada unidade de refrigeração; 
c. Os equipamentos possuem controle de umidade e realizam a filtragem do ar e possuem controles microprocessados autônomos incorporados na própria

máquina, interligados em rede; 



d. De precisão para alto fator de calor sensível; 
e. Por expansão direta; 
f. Gás refrigerante ecológico R410A; 
g. Tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável); 
h. Compressor Inverter; 
i. Válvula de expansão variável eletrônica; 
j. Controle de umidade 

k. Filtro: Classe G4. 2.10.2.12. Ventilador AC de alta performance: 
l. Ventilador radial (evaporador) acoplado diretamente ao eixo (02 unidades); 

m. Ventilador axial (condensador) acoplado diretamente ao eixo (02 unidades);
n. Os ventiladores eletronicamente controlados (EC); 
o.  Proteção contra superaquecimento integrada;
p.  Fabricados de acordo com a norma EN60335-1 ou EN60034;
q.  Isolamento classe B;
r.  Motor com classe de proteção IP42 de acordo com a norma EN60034-5;
s.  Resistentes ao desgaste;
t.  Painel elétrico:

u.  Design do gabinete de acordo com normas DIN e VDE;
v.  Acomodação de componentes de alta potência e controle;
w. Chave seccionadora integrada; 
x.  Alimentação: Tensão: 380V, 3F+N+T, 60 Hz, com variação aceitável, de, no máximo 2%.

8. Características do sistema de detecção e combate a incêndio:  
O DCMS utiliza como forma de extinção de incêndio, dispositivo que emite gás com baixo índice de intoxicação, com extinção eficiente. O sistema utiliza gás
FM200, NOVEC ou SIMILAR e é projetado para proteger todas as áreas internas do DCMS.
O sistema é projetado para atuar em todas as áreas internas do Data Center.
O sistema de detecção e combate a incêndio está de acordo com a norma 84/55/CEE e é composto de: 
01 x Central de alarme; 
Botões de emergência;
01 x Cilindro de Supressão por agente limpo FM200 – 150lb; 
01 x Analisador de Partículas – Vesda. 12 x Detectores de fumaça. 
 9. Cabeamento estruturado e ótico:
 A contratada deverá manter e atualizar a documentação referente ao cabeamento, incluindo atualizações do AS-BUILT, o qual deverá apresentar toda a
documentação do projeto (plantas, planilhas, relatórios, etc.) atualizada com todas as alterações realizadas no decorrer dos serviços.
A CONTRATADA deverá manter todo o cabeamento estruturado CAT6a Blindado em perfeito funcionamento, conforme normas EIA/TIA 568-B e ABNT NBR-
14565, incluindo infraestrutura, cabeamento, conexões, painéis e todos materiais que forem necessários, conforme especificações de projeto, a fim de atender a
instalação e funcionamento dos equipamentos hospedados no DCMS.
O cabeamento horizontal é composto por cabos UTP, Tomadas RJ-45, Patch Painel, Patch Cord e Line Cord.
Qualquer alteração/substituição deverá ser certificada. A certificação deverá ser feita para 100% dos pontos alterados ou adicionados, não sendo admitida
certificação por amostragem. 
A certificação deverá ser realizada com equipamento compatível com a categoria do cabeamento instalado, de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1,
no padrão Permanente Link.
Todos os itens afetados deverão ser identificados com o fabricante e o Part- Number (referência do fabricante).
Todos os materiais utilizados deverão estar em conformidade com as normas nacionais e internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações
especificadas em projeto. As especificações apresentadas nesta seção poderão ser complementadas por planilhas e documentos anexos.
Com o objetivo de garantir a qualidade e desempenho de toda rede, todos os componentes passivos da rede (cabos UTP, Patch-Cord, Line Cord, Conectores, patch
panel) deverão ser do mesmo fabricante, visto que nenhum fabricante certifica e fornece garantia estendida para soluções de cabeamento com componentes que
não sejam os de sua linha de produtos. 
Todas as conexões são realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitida a realização de adaptações.
9.1. A Quantificação de Pontos de Cabeamento Estruturado e Cabeamento Ótico (FC) é a seguinte: 

a. Pontos LAN – Certificado CAT6: 216 pontos ativos entre racks de rede e racks de Servidores, sendo considerado o fornecimento de patch cords em número
suficiente para interligação de elementos à rede

b. Pontos SAN – Fiber Channel: 72 Pontos FO no total; Terminações com conectores LC/LC; Fibra MM e SM.

10. Licenças e softwares 
Fazem parte dos entregáveis a atualização de quaisquer licenças de software necessárias para o funcionamento dos recursos do DCMS, dentre os quais se incluem
os sistemas operacionais, o sistema de fechaduras eletrônicas, os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, quando necessários, e as licenças de módulos de
softwares embarcados nos equipamentos, tais como sistema de CFTV, sistemas de monitoramento remoto, sistema de detecção e combate a incêndio, sistemas de
medição de energia e de alerta de falhas. 
Não se incluem dentre os entregáveis licenças de softwares referentes ao funcionamento de equipamentos de tecnologia da informação (TI), a exemplo de
servidores, storages, switches, que possam vir a ser instalados no ambiente de DCMS. 
11. Características do sistema de CFTV.
O sistema de segurança por CFTV é composto por: 
01 x NVR 8 canais; 
06 x Câmeras IP;
03 x Controle de Acesso 



03 autenticações; Monitoramento ambiental.
A CONTRATADA deverá prover ampliação da quantidade de câmeras conforme demanda futura do TJRR assim que achar necessária, a CONTRATANTE não
poderá ultrapassar a quantidade de canais do NVR atual, a contratada deverá garantir o funcionamento adequado do sistema de CFTV, verificar se todas as
câmeras estão funcionando, verificar se o centro de monitoramento está conseguindo acessá-las e verificar se o estado das gravações, realizar backups sempre que
a capacidade do HD estiver perto do seu limite. 
12. Características da monitoração - serviço de monitoramento remoto e acionamento 24x7x365.
Supervisão remota deve estar incluída pelo período de 36 (trinta e seis) meses, obedecendo todas as características especificadas neste item.
A monitoração deverá permitir a integração com os demais sistemas e deverá emitir alarmes na ocorrência de qualquer evento considerado anormal.
A CONTRATADA deverá avaliar a possibilidade do envio de e-mails automáticos, através do sistema de monitoramento, no corpo do e-mail deverá conter
informações sobre os alertas ocorridos no ambiente do DCMS;
Toda tecnologia para monitoração e alarmes, deverá ser entregue pela CONTRATADA sem qualquer tipo de ônus ou necessidade de complementação pela
CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá prover serviço de monitoramento do ambiente em regime 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e
sessenta e cinco dias por ano) durante o período contratado.
A CONTRATANTE deverá disponibilizar link IP com as devidas permissões para fins de monitoramento remoto;
A CONTRATANTE deverá permitir que o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente sejam transmitidos via TCP/IP até o ponto focal do gerenciamento,
através de estrutura centralizada. Isto deverá trazer como principal benefício o registro de todas as ocorrências no ambiente protegido.
Deverá permitir que os operadores no centro de monitorização possam ser avisados se algum alarme ocorrer e tomar ciência do tipo de alarme ou origem em
tempo real, com atualizações no máximo a cada minuto.
O sistema deverá disponibilizar para a CONTRATANTE acesso remoto ao console de monitoramento. 
 A janela principal deve trazer as informações para configuração e alertas quanto à situação de sensores instalados em cada unidade de supervisão apresentada e
um “flag” deve acender caso haja o recebimento de um “trap” de alarme proveniente de alguma 41 unidade de supervisão instalada. 
Além do alarme visual, outras formas de alarmes devem poder ser caracterizadas, como um som e envio automático de e-mails.
O sistema deverá manter um “log” das informações coletadas pela duração do contrato.
O sistema deverá monitorar, no mínimo, os itens abaixo: 

a. Sensores de temperatura com leitura em graus Celsius (ºC);
b. Sensor de Tensão e Corrente (Volts e Amperes), com ajustes para valores máximo e mínimo independentes; 
c. Sensor umidade relativa do ar com set points ajustáveis para valores máximo e mínimo independentes; 
d. Indicador de abertura de porta;
e. Sensor de presença de líquido – instalado em pontos onde há o risco de vazamento ou invasão de líquidos;
f. Sinal de Detecção de incêndio – Contato fornecido pela central de detecção de incêndio para indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio; 
g. Status dos equipamentos de refrigeração;
h. Status do UPS; 
i. Status do Gerador.

ANEXO II - TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Este acordo sobre informações confidenciais é celebrado entre a empresa ....................., entidade de direito privado sediada na ............................, inscrita no
CNPJ/MF sob n.º. ........................ e com Inscrição Estadual n.º...................., doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato na forma do seu Estatuto
Social, e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, sediado na cidade de Boa Vista-RR, doravante denominado “TJRR”.

FUNDAMENTOS

A CONTRATADA e o TJRR mantém relacionamento de prestação de serviços por força do Contrato n.º ....../........, firmado em…., de .................., de ......, e para que
a CONTRATADA possa realizar atividades nas dependências do TJRR é necessário e desejável que este revele à CONTRATADA, sob forma escrita, verbal ou
qualquer outra forma tangível, certas informações proprietárias e confidenciais relativas aos seus processos de trabalho.

As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS do TJRR definidas no item ‘1’ são proprietárias e confidenciais, e só estão sendo reveladas à CONTRATADA em razão da
realização dos serviços previstos no contrato acima referido, e por nenhuma outra razão, não desejando o TJRR transmitir à CONTRATADA qualquer interesse ou
direito de propriedade intelectual, nem tornar tais INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS públicas ou de conhecimento comum.

TERMOS E CONDIÇÕES

1. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:

1.1. Para os propósitos do contrato e deste Termo de Confidencialidade, o termo “INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” irá significar quaisquer informações e
dados de natureza confidencial que venham a ser revelados em decorrência da execução do Contrato n.º ...../......... de prestação de serviços que abarcam a 
sustentação da serviços  Plataforma Analítica e de Inteligência Empresarial  Corporativa - Solução de B.I. ofertada pelo TJRR, inclusive, mas sem se limitar a,
segredos institucionais, informações técnicas relativas a desenvolvimento, estratégias, operações, desempenho, tecnologia, negócios e processos, técnicas de
programação de computador, e outras informações proprietárias designadas como tais, ou assim subentendidas, pelas PARTES, sejam elas apresentadas na forma
escrita, oral, gráfica, eletrônica ou por outro meio qualquer de registro. O termo “INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” irá incluir quaisquer amostras, modelos ou
protótipos, ou partes destes.

2. SIGILO:

2.1. A CONTRATADA pactua que todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS serão mantidas no mais estrito sigilo. A CONTRATADA se compromete a não
copiar, não usar em seu próprio benefício, nem revelar ou mostrar a terceiros, nem publicar tais informações, no território brasileiro ou no exterior, persistindo a
obrigação de sigilo por tempo indeterminado após o encerramento do que originou o presente termo.

2.2. Só os representantes da CONTRATADA cuja avaliação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS seja necessária e apropriada para os propósitos especificados
da execução do contrato terão acesso às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS serão usadas pela CONTRATADA somente
para os propósitos limitados estabelecidos na execução do contrato.

2.3. Com respeito aos sócios, diretores, empregados, agentes e representantes da CONTRATADA e outras pessoas que necessitem ter acesso às INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS, a CONTRATADA pactua obter de todas essas pessoas um Acordo de Sigilo obrigando-as a respeitar os mesmos pactos de sigilo aqui contidos.



2.4. Todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de posse da CONTRATADA e sob seu controle deverão ser guardadas e mantidas a salvo num lugar seguro, com
proteção adequada para assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso a essas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

2.5. A CONTRATADA concorda em notificar imediatamente o TJRR, por escrito, qualquer utilização indevida, revelação não autorizada, esbulho ou apropriação
indébita das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS que lhe forem reveladas, ou qualquer violação do contrato que chegue ao seu conhecimento.

3. PROPRIEDADE:

3.1. Todos os materiais, inclusive, mas sem limitações a documentos, desenhos, modelos, protótipos, dispositivos, esboços, projetos, listas de componentes,
programas de computador, mapas, propostas, informações financeiras ou comerciais, e dados (juntamente com quaisquer meios de suporte, p. ex.: discos, fitas),
fornecidos à CONTRATADA, permanecerão sendo de propriedade do TJRR.

3.2. Todas as anotações, juntamente com quaisquer análises, compilações, estudos ou outros documentos elaborados pela CONTRATADA ou por seus
representantes, que contenham ou reflitam de outra maneira as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, reveladas pelo TJRR, serão também consideradas
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, e serão havidas como de propriedade da CONTRATADA somente naquilo que não conflitar com direitos preexistentes do
TJRR.

4. LIMITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS:

4.1. A CONTRATADA concorda que não adquire qualquer título, posse, direitos de propriedade intelectual ou outros direitos para usar, vender, explorar, copiar ou
desenvolver mais qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, em razão da execução do contrato. Caso as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS sejam ou venham
a ser objeto de requerimento de patente, requerimento de direito autoral, ou direito autoral, a CONTRATADA concorda e entende que o TJRR terá todos os direitos e
socorros legais disponíveis como resultado dos referidos requerimentos de patente, requerimentos de direito autoral, ou direitos autorais, e que a revelação de tais
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS à CONTRATADA não afeta de maneira alguma esses direitos e socorros.

4.2. A CONTRATADA entende que a revelação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS aqui prevista tem bases não-exclusivas, e que o TJRR poderá, a qualquer
tempo, e sem limitações, revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de sua propriedade a outros, sob obrigações de sigilo similares àquelas previstas em
contrato.

4.3. Nada neste instrumento irá obrigar o TJRR a revelar à CONTRATADA qualquer informação em particular.

4.4. O nome, a marca e a logomarca da CONTRATADA são de sua propriedade exclusiva e encontram-se devidamente registrados junto aos órgãos competentes e
protegidos pelas leis de propriedade intelectual, de modo que o presente instrumento não confere ao TJRR qualquer direito, direto ou indireto, sobre o nome, a marca
e a logomarca pertencentes à CONTRATADA, sendo vedada qualquer forma de utilização, exploração, reprodução e/ou veiculação destes, em conexão ou não com o
objeto deste instrumento, sem a autorização prévia e expressa da CONTRATADA.

5. NÃO-REVELAÇÃO:

5.1. Tanto a CONTRATADA como seus respectivos representantes, prepostos, funcionários, agentes e terceiros, direta ou indiretamente relacionados, na forma dos
Acordos de Sigilo assinados, concordam que durante o período de vigência do Contrato n.º ....../......, e após o seu encerramento será mantida, por prazo
indeterminado, a proibição de revelação e de uso em benefício próprio ou de terceiros das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

5.2. As restrições estabelecidas neste documento não se aplicarão a quaisquer informações, dados ou outros materiais cedidos, na medida em que existir, ou vier a
existir, qualquer uma das condições seguintes:

a. fossem previamente conhecidas pela CONTRATADA, livre de qualquer obrigação de mantê-las confidenciais conforme demonstrado pelos seus registros
escritos, desde que ele não tenha recebido tais informações, direta ou indiretamente, do TJRR;

b. sejam ou se tornem de domínio público, por revelação que não seja desautorizada;

c. sejam obtidas independentemente pela CONTRATADA sem conhecimento das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, conforme demonstrado pelos seus
registros escritos, desde que tais informações, ou informações correlatas, não tenham sido antecipadas em processo de patentes previamente publicados, de
titularidade do TJRR;

d. sejam reveladas a terceiros, sem restrições, pelo TJRR;

e. sejam recebidas legalmente pela CONTRATADA de uma terceira parte cuja revelação não tenha violado qualquer sigilo ou outra obrigação legal; ou

f. que venham a ser tornadas públicas por ação ou omissão não atribuível à CONTRATADA.

 

5.3. As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS não serão consideradas pertencentes ao domínio público simplesmente por estarem parcialmente incorporadas a
descobertas em geral, ou porque características individuais suas, componentes seus ou combinações disso sejam agora ou venham a ser conhecidos pelo público.
6. DEVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:
6.1. Quando do encerramento do presente contrato e/ou das relações de negócios entre a CONTRATADA e o TJRR, ou mais cedo, de comum acordo entre as
PARTES, a CONTRATADA deverá entregar em até 15 (quinze) dias ao TJRR, ou a quem ele designar, toda e qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL em
sua posse ou sob seu controle, exceto se o TJRR, por intermédio de prévia permissão por escrito, tenha concordado em que a informação seja retida pela
CONTRATADA.
6.2. A CONTRATADA irá se certificar de que todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS e cópias, ou extrações destas, tenham sido devolvidas ao TJRR, ou a
quem ele designar, bem como que sejam destruídas, de maneira irrecuperável, todas as cópias instaladas na memória de seus equipamentos ou em qualquer outro
tipo de suporte, inclusive as cópias de segurança (backup).
7. REVELAÇÃO ORDENADA EM JUÍZO
7.1. A CONTRATADA não será responsável pela revelação de INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS caso esta seja feita em resposta a ordem judicial, contanto
que seja dada notificação ao TJRR, tão logo tal ordem seja recebida, para que este possa dar ciência.
8. ACORDO DE OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES:
8.1. Este Termo de Confidencialidade terá caráter obrigatório e deverá vigorar em benefício das PARTES aqui signatárias, de seus herdeiros, administradores,
sucessores e depositários.
9. DA VIGÊNCIA:
9.1. Este Termo de Confidencialidade se efetivará a partir da data da assinatura do Contrato ao qual está vinculado e terminará com a cessação contratual,
ressalvados nos efeitos da vedação contida no item 4 do presente Termo.
9.2. O encerramento deste Termo não eximirá a CONTRATADA de cumprir com as obrigações e responsabilidades assumidas durante sua vigência.
10. FORO:



10.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Termo de Confidencialidade, as PARTES elegem o Foro de Boa Vista - RR, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais, privilegiado que seja. Assim, justas e CONTRATADAS, as PARTES assinam digitalmente o presente instrumento.
 
 
Contrato: nº ____/2021
Procedimento Administrativo: _______________
Empresa: _______________

Documento assinado eletronicamente por BONIEK AMURIM DE SOUZA, Assessor(a) Técnico(a), em 05/08/2021, às 11:47, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRAGA, Integrante Técnico, em 05/08/2021, às 11:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por ROBERVANDO MAGALHAES E SILVA, Integrante Administrativo, em 05/08/2021, às 11:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por CRESCENCIO DE BARROS SILVA, Assessor(a) Técnico II, em 05/08/2021, às 12:05, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 1088331 e o código
CRC F6F3CD26.

 
 
 

ANEXO II
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES
 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 000/2021.
Data do certame: 00/00/0000, às 00h00min.
Procedimento Administrativo n.º 0019529-50.2020.8.23.8000
OBJETO: Formação de sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento, suporte, manutenção
e garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
 

Item ESPECIFICAÇÃO Und. Quant.
Valor Unitário
fixado pelo
TJRR (R$)

Valor Unitário
Ofertado pelo
Licitante (R$)

Valor
Total do
item(R$)

01
MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção de DCMS e todos os seus
subsistemas, e demais especificações, conforme Termo de Referência - Anexo I do
Edital.

Mês 12 19.750,00
 
 

 

02 MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365,
e demais especificações, conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital. Mês 12 4.500,00   

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO (R$) 291.000,00

 
Razão Social:
Número do CNPJ:
Endereço Completo com CEP:
Fone/Fax/Celular:
E-mail:
Banco/Nome e nº. da Agência/Conta Corrente
Prazo de Validade da Proposta:
Local e Data:
 
 

______________________________________
nome e assinatura do representante legal



 
 

ANEXO III
 

DECLARAÇÃO
 

Ref.: Pregão Eletrônico  n.º 000/2021
a) Nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016,
DECLARO não ter no quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
 

__________________________________________
Local e data

 
__________________________________________________

Assinatura do Representante Legal
 
 

ANEXO IV
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

 
Ata de Registro de Preços N.º 000/2021
Procedimento Administrativo n.º 0019529-50.2020.8.23.8000
Pregão Eletrônico n.º 000/2021
 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08, neste ato, representado(a) pelo(a) ...(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º ........... de
.....de ......... de ......., inscrito no CPF sob o n.º ...... Portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............. , considerando o julgamento da licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadas
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, observadas, ainda, as demais normas
legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento, suporte,
manutenção e garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede Administrativa do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. .
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de .......(sua publicação), não podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão Eletrônico n.º 000/0000 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como a proposta vencedora e a ata da sessão pública
do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

 

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

REPRESENTANTE:

TELEFONE:                                                        E-MAIL:

PRAZO DE ENTREGA:

Item Descrição Und. Qtd.
VALOR

Unitário Total

 
 

     

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
 



Boa Vista - RR ____ de ____________ de 2020.
 

 
______________________________________
Nome
Secretário de Gestão Administrativa

 
___________________________________ 
Representante legal
Empresa

 
 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

CADASTRO RESERVA

Classificação Licitante

  

  

  

  

 
       

ANEXO V
 

MINUTAS DOS CONTRATOS Nº 19/2021
 

(Evento SEI nº 1074727)
 

Minuta de Contrato nº 19/2021
 
Contrato de prestação de serviços de monitoramento, suporte, manutenção e garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data
Center, oriundo da Ata de Registro de Preços nº ____/______ (Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº 000/0000), que entre si celebram o Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima e a Empresa ____________________________________.
 
 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, nº 296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas sob o nº 34.812.669/0001-08, doravante denominado Contratante, neste ato representado seu Secretário-Geral, Felipe Diogo Jácome
Queiroz, casado, brasileiro, portador da Carteira de Identidade de nº 177275, SSP/RR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 876.143.752-20.
 
CONTRATADA: xxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº _______________, com sede localizada na Rua ___________________,
Bairro ______________, CEP.: _________-__, _______/___, Telefones: (___) ______________, E-mail: ______________________, daqui por diante designada
simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Senhor ___________________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________,
SSP/______, inscrito no CPF sob o nº _______________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto
social].
 
Cláusula Primeira – Do Objeto
Prestação de serviços de monitoramento, suporte, manutenção e garantia em solução CDC escalar, móvel e modular em ambiente de Data Center na
estrutura já instalada na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme especificações e quantitativos, constantes no Anexo I
deste instrumento, bem como condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico TJRR nº 000/0000, constantes dos autos do
Procedimento Administrativo SEI nº 0019529-50.2020.8.23.8000, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR Nº 26/2006 (e suas alterações), Resolução TP/TJRR nº 08/2015 e Resolução TP/TJRR nº 15/2013.
Parágrafo único. O objeto será executado em conformidade com as especificações constantes deste Instrumento, do Termo de Referência
nº 29/2021 (__________), da Ata de Registro de Preços nº ____/______(Lote/Grupo ____), da Proposta da Contratada (__________), de 00/00/2021, mediante
execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
 
Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contratante
Constituem deveres do Contratante:

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital, as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela Contratada ou por seu Preposto;
c. Nomear um ou mais servidores para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades

da Contratada em relação ao acordado;
d. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
f. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, objeto ou serviço executado em desacordo com a especificação do Edital e deste instrumento, de

modo que, para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da Contratada;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/65-2006?download=2019%3Aresolucao-n-026-de-07-de-junho-de-2006-compilado
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/58-2015?download=1866%3Aresolucao-n-0008-de-17-de-junho-de-2015&start=20
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/download-diversos/category/58-2015?download=1866%3Aresolucao-n-0008-de-17-de-junho-de-2015&start=20


g. Comunicar oficialmente à Contratada, por escrito, quaisquer imperfeições ou falhas verificadas no cumprimento do contrato, para que o objeto seja
substituído, reparado ou corrigido, em se tratando da aquisição, e, quando se tratar dos serviços contratados, para que seja providenciada a correção;

h. Orientar a Contratada, através do fiscal do contrato, quanto à forma correta de apresentação da fatura;
i. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores cobrados nas faturas emitidas pela Contratada;
j. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas no Edital e neste

instrumento;
k. Disponibilizar à Contratada os comprovantes provenientes das retenções legais efetuadas no momento do pagamento das faturas, quando solicitado ao

fiscal do Contrato.

Parágrafo primeiro. A fiscalização será exercida por representantes da Administração designados pela Secretaria Demandante (fiscais técnicos) e pela Secretaria
de Gestão  Administrativa (fiscais administrativos), os quais deverão anotar todas as ocorrências em registro próprio, no âmbito de suas atribuições, indicando dia,
mês e ano, quando possível, bem como o nome dos empregados da Contratada eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário para regularizar as
falhas observadas, submetendo à Administração, em tempo hábil, o que ultrapassar sua atribuição, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Parágrafo segundo. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 
Cláusula Terceira — Das Obrigações da Contratada
Além de outros previstos no Termo de Referência nº 29/2021, na Proposta, neste instrumento e na legislação pertinente, constituem deveres da Contratada:

a. Manter preposto, aceito pelo Contratante durante o período de vigência do Contrato, para representá-lo administrativamente sempre que for necessário,
indicado mediante declaração onde conste o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional, bem como telefones para contato;

b. A Contratada deverá orientar o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e este deverá ser apto a esclarecer as questões relacionadas a faturas e outras questões referentes ao objeto
contratado;

c. Receber as comunicações expedidas pela Contratante nos termos do item 9.4 do Termo de Referência;
d. Acompanhar o recebimento das correspondências no e-mail informado na Proposta, ficando responsável pela inobservância dos prazos previstos;
e. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação, devendo comunicar ao Contratante a superveniência de fato

impeditivo da manutenção dessas condições;
f. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, de modo que a

fiscalização do contrato ou seu acompanhamento pelo Contratante não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada;
g. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais quando comprometerem os serviços prestados a este

Tribunal;
h. Prestar o serviço com o maior padrão de qualidade possível, conforme especificações, prazo e local constantes do Edital e seus anexos, acompanhado da

respectiva nota fiscal, sendo direito do Contratante exigir que o objeto avaliado por ele como fora dos padrões de qualidade especificados no Termo de
Referência, na Proposta e neste instrumento sejam substituídos;

i. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto que não atenda as especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta e neste instrumento;
j. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data a prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
k. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12 a 14, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor

(Lei nº 8.078, de 1990);
l. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado;

m. Apresentar faturamento detalhado, mediante nota fiscal, conforme estabelecido na Cláusula Décima Primeira - Do Recebimento, constante neste
instrumento;

n. Não suspender a execução contratual, mesmo estando pendente o pagamento da fatura, decorrente de qualquer divergência no faturamento ou vencimento,
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, justificados e aceitos pela Administração do Tribunal de Justiça de Roraima;

o. Atender a todas as determinações regulares do Fiscal do Contrato e prestar os esclarecimentos solicitados;
p. Manter sigilo, não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,

informações sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto da
Contratação; e,

q. Enviar por meio eletrônico, à Subsecretaria de Contratos do TJRR (contratos@tjrr.jus.br), Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, conforme
modelo constante no Anexo III deste instrumento, devidamente preenchida e assinada pelo representante da empresa, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato.

r. Observar os prazos e demais condições e obrigações contratuais estabelecidos no Edital e neste Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

Parágrafo primeiro. A Contratada não contratará empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal de Justiça, conforme Artigo 3º
da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016 e do art. 6º, da Resolução nº 38/2006, de 12 de
setembro de 2006, do Tribunal de Justiça de Roraima.
Parágrafo segundo. O pessoal envolvido na execução deste Contrato não terá qualquer vínculo empregatício com o Contratante, sendo de exclusiva
responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais.
Parágrafo terceiro. São expressamente vedadas à Contratada:

a. A veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do Contratante;
b. Caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa anuência do Contratante, sob pena de rescisão contratual;
c. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
d. A subcontratação para execução do objeto deste Contrato;
e. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, durante a vigência deste Contrato.

 
Cláusula Quarta — Da Vigência



O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura.
Parágrafo primeiro. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei
8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a. Prestação regular dos serviços;
b. Não aplicação das penalidades de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas

as abrangências de aplicação;
c. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
d. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; e
e. Concordância expressa da Contratada pela prorrogação.

Parágrafo segundo. Como condição para contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação do contrato, a Empresa deverá assinar Declaração de
Antinepotismo.
 
Cláusula Quinta — Do Valor
O valor total deste Contrato é de R$ 00.000,00 (__________________), conforme proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº ______/________.
Parágrafo primeiro. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
Parágrafo segundo. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada dependerão da aferição da qualidade dos
serviços, por meio do Instrumento de Medição de Resultados - IMR previsto no item 10 do Termo de Referência nº 29/2021 (EP. ___________).
 
Cláusula Sexta — Da Dotação Orçamentária
O objeto deste contrato será custeado através do Programa de Trabalho nº 00.000.00.000.0000.0000 – _____________________, pela Rubrica item nº 0.0.00.00. –
_________________________________.
Parágrafo único. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à
Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

 
Cláusula Sétima — Dos Prazos de Execução
A Contratada, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, deverá apresentar o Plano de Manutenção, contendo o cronograma, a programação de
visitas, as atividades de verificação e de troca de componentes, as quais deverão estar em conformidade com as periodicidades descritas no item 4.2.2 do Termo de
Referência, o qual deverá ser validado pelo Contratante.
Parágrafo primeiro. A primeira manutenção preventiva deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias corridos após o aceite definitivo do plano de manutenção.
Parágrafo segundo. As manutenções corretivas poderão ser demandadas a partir de alertas gerados pelo sistema de monitoramento contratado, a partir de
identificação de um defeito, falha ou problema, durante as visitas de manutenção preventiva, ou a qualquer momento mediante ocorrência de incidentes no DATA
CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR, identificado pela equipe técnica da Contratante.
Parágrafo terceiro. As manutenções corretivas deverão ser realizadas a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, sob regime de 24x7 (vinte quatro
horas nos sete dias da semana), obedecendo aos prazos de atendimento descritos no Acordo de Níveis de Serviço/Instrumento de Medição de Resultados, e
devendo restabelecer os equipamentos e/ou sistemas afetados ao pleno funcionamento, em conformidade com a tabela de prazos do item 4.3 do Termo de
Referência, abaixo transcrita:

Severidade
Descrição do

estado da
solução

Impacto

Tempo de
atendimento
telefônico em

minutos

Tempo máximo (em horas) de
resolução, após abertura, para uma

solução parcial

Tempo máximo (em horas) de
resolução, após abertura, para uma

solução definitiva

1
EMERGENCIAL Indisponível Alto 5 8 36

2
URGENTE

Parcialmente
indisponível Médio 15 8 48

3
REGULAR

Baixo
desempenho Baixo 30 24 72

4
REGULAR Dúvidas Baixo 30 48 96

Parágrafo quarto. O serviço de monitoração remota e acionamento deve estar disponível no regime de 24x7x365, conforme condições estabelecidas no Termo
de Referência e seus anexos.
Parágrafo quinto. Após 15 (quinze) dias da assinatura do contrato deverá ser entregue uma prévia do laudo ou relatório das condições estruturais do DCMS, com
cópia da ART emitida pelo seu responsável técnico. 
Parágrafo sexto. Deverão ser atendidas todas as demais condições dispostas no Termo de Referência.
 
Cláusula Oitava — Do local e horário de prestação dos serviços
Os serviços de manutenção serão prestados em ambiente de Data Center na estrutura já instalada na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, situada à Av. Cap. Ene Garcez, n. 1696 , Bairro: São Francisco, Boa Vista/RR - CEP:69305-135.
Parágrafo primeiro. As manutenções preventivas/programadas deverão ocorrer nos dias e horários de expediente da Contratante, ou seja, de segunda a sexta-
feira entre 08:00 até as 18:00 horas, mediante agendamento prévio junto à fiscalização técnica. Em caso de necessidade, devidamente justificada, as manutenções
preventivas poderão ocorrer em outro dia ou horário, desde que seja conveniente à Contratante e autorizadas previamente por esta, e desde que não seja
descumprida a regularidade dos períodos entre as manutenções.

a. Os custos gerados referentes as tentativas de prestação dos serviços não agendadas previamente serão suportados pela Contratada.

Parágrafo segundo. Os serviços de manutenção que incluem reparos ou conserto deverão ser preferencialmente executados no próprio local da constatação do
problema. No caso de impossibilidade, poderão ser executados em laboratório ou assistência técnica da Contratada e, neste caso, todas as despesas de transporte
e responsabilidade sobre os bens será às expensas da Contratada.
Parágrafo terceiro. As manutenções corretivas deverão ser realizadas a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, sob regime de 24x7 (vinte quatro horas
nos sete dias da semana.



Parágrafo quarto. Eventual mudança nos endereços ou horários de prestação de serviços será informada prévia e oportunamente à Contratada, sem que acarrete
ônus ao Contratante.
 
Cláusula Nona — Da Garantia do Objeto
Os serviços realizados pela Contratada serão cobertos por garantia durante toda a vigência do contratual.
Parágrafo primeiro. Os defeitos que porventura sejam identificados farão parte de uma Ordem de Serviço de Garantia e não gerarão ônus para a Contratante.
Parágrafo segundo. A garantia deverá cobrir 100% de toda estrutura física do ambiente.
 
Cláusula Décima — Garantia de Execução do Contrato
A Contratada deverá apresentar à Administração, por meio da Fiscalização, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura contrato,
comprovante de prestação de garantia, correspondente ao percentual de 3% (cinco por cento) do valor total do contrato, mediante a opção por uma das seguintes
modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a.1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica, com correção monetária.

b. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia (do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço) ou
c. Fiança bancária.

Parágrafo primeiro. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
Parágrafo segundo. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administração a promover o bloqueio dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a título de garantia.

a. O bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.
b. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no parágrafo segundo desta cláusula por quaisquer das modalidades de

garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

Parágrafo terceiro. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b. Multas moratórias e punitivas aplicadas à contratada;
c. Prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d. Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de qualquer natureza, não honradas pela Contratada;
e. Prejuízos indiretos causados ao Contratante e prejuízos causados a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

Parágrafo quarto. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor
e/ou segurador.
Parágrafo quinto. A garantia deverá possuir validade 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetiva do
contrato, e será liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.
Parágrafo sexto. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal prestada é condição para acréscimos, supressões e
eventuais repactuações contratuais.

Cláusula Décima Primeira — Do Recebimento
O recebimento provisório dos serviços será realizado em até 02 (dois) dias úteis, da data de entrega, não configurando aceite, para efeito de posterior verificação
da conformidade e qualidade dos serviços prestados com as especificações licitadas.
Parágrafo primeiro. Para aferição da qualidade dos serviços prestados, a Fiscalização Técnica adotará o Instrumento de Medição de Resultados  - IMR
apresentado no item 10 do Termo de Referência, seguindo as instruções contidas no referido instrumento.
Parágrafo segundo. Até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços a fiscalização técnica deverá encaminhar à Contratada o resultado da
apuração dos indicadores de desempenho previstos no IMR e, caso hajam ocorrências, deverá ser aplicado o fator de ajuste relativo ao de nível de serviço
prestado.
Parágrafo terceiro. O serviço será considerado com qualidade quando não forem registradas ocorrências relacionadas à execução dos serviços ou quando o total
corrigido estiver dentro do limite de tolerância, conforme IMR.
Parágrafo quarto. A Contratada disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do IMR do mês de referência, para apresentar a sua
anuência. Caso discorde, poderá apresentar contestação, no mesmo prazo retro estabelecido, apresentando as devidas justificativas para cada ocorrência
registrada. Transcorrido o prazo para manifestação da Contratada sem que esta tenha apresentado contestação ao relatório de ocorrências, presumir-se-á que
tenha aceitado as ocorrências registradas.
Parágrafo quinto. As justificativas da Contratada somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.
Parágrafo sexto. Caso a Contratada apresente contestação ao IMR, o Fiscal Técnico terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar manifestação
devidamente justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas, ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar
sua competência. Nesse caso, os percentuais apontados pela fiscalização técnica poderão sofrer revisão e ajustes, os quais deverão ser devidamente comunicados
à Contratada. Não havendo aceitação da justificativa da empresa pela fiscalização técnica, os percentuais serão mantidos. Transcorrido o prazo para manifestação
da Contratada sem que esta tenha apresentado contestação, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências registradas.
Parágrafo sétimo. No caso de concordância com os valores a serem faturados ou inércia da Contratada, esta deverá emitir e apresentar as Notas Fiscais,
acompanhadas das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidão negativa de concordata e falência, no prazo máximo de 01 (um) dia útil,
contado da comunicação do Fiscal, ou do Gestor do Contrato caso o procedimento tenha sido submetido a ele.
Parágrafo oitavo. Caso ocorra descumprimento ao prazo acima estabelecido, causado exclusivamente pela Contratada, esta deverá arcar com valores
decorrentes de juros e multas no faturamento, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo nono. A primeira fatura do contrato deverá representar o montante devido à Contratada do dia de início da prestação dos serviços até o último dia do
mês, sendo que as demais faturas corresponderão ao mês completo. Exemplificando: caso a prestação do serviço se inicie no dia 15, a primeira fatura representará
o valor devido do dia 15 até o último dia do mês, sendo que as demais faturas corresponderão ao valor total do mês de referência. A mesma regra se aplicará em
caso de prorrogação da vigência contratual, celebrada por meio de Termo Aditivo. 
Parágrafo décimo. Depois de comprovada a adequação dos serviços prestados e realizada a apuração do IMR, será efetuado o recebimento definitivo dos
serviços, através de termo próprio, o qual será emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório.



Parágrafo décimo primeiro. A fiscalização recusará o recebimento definitivo, enquanto houver pendências.
Parágrafo décimo segundo. Os serviços somente serão considerados concluídos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
Parágrafo décimo terceiro. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executado em desacordo com o contrato.
 
Cláusula Décima Segunda — Do Pagamento
Após o recebimento definitivo, as notas fiscais serão encaminhadas para pagamento, que será realizado em no máximo 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da fatura, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada.
Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do
art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da
fatura.
Parágrafo segundo. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo terceiro. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, o Procedimento deve ser instruído com as justificativas e motivos,
e ser submetidos à apreciação da Secretaria Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo quarto. O Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar
à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.
Parágrafo quinto. A Contratada somente fará jus ao pagamento mediante demonstração do cumprimento dos encargos sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sexto. A empresa contratada poderá emitir nota fiscal/fatura com a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) ou Imposto Sobre Serviços (ISS), conforme o caso.
Parágrafo sétimo. As notas fiscais/faturas emitidas com a incidência de ISS, terão seu pagamento condicionado à apresentação da Guia de Recolhimento do
imposto do município onde for realizado o serviço.
Parágrafo oitavo. O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas nesta cláusula não exime a Contratada do cumprimento de suas
obrigações, principalmente do pagamento dos seus empregados nas datas regulares.
Parágrafo nono. Sendo identificada cobrança indevida na fatura, a Fiscalização poderá, a seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar
formalmente à Contratada a reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da nova
emissão.
Parágrafo décimo. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, a Fiscalização comunicará formalmente os fatos à Contratada a fim de
que seja feita a dedução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último pagamento.
 
Cláusula Décima Terceira — Do Reajuste
Os preços deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da apresentação da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se e a variação do ICTI (Índice de Custos da
Tecnologia da Informação), mantido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, acumulado em 12 (doze) meses, ou outro índice que venha a
substituir, adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do caput desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
Parágrafo único. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do caput desta cláusula.
 
Cláusula Décima Quarta — Das Sanções Administrativas
Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e Resolução nº 42/2019 - TJRR/Pleno, ficará impedida de licitar e contratar no âmbito do Estado de Roraima, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais cíveis ou criminais, a Contratada que:

a. Apresentar documentação falsa;
b. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
c. Não mantiver a proposta;
d. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
e. Comportar-se de modo inidôneo; ou
f. Cometer fraude fiscal.

Parágrafo primeiro. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma abaixo estabelecida:

a. Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou do serviço
em mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias;



b. Multa de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do
item ou do serviço em atraso, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao item ou aos serviços, desde que caracterizada a inexecução parcial; e
d. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo segundo. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução
do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
Parágrafo terceiro. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula Décima, acarretará a aplicação de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). (excluir se o contrato não exigir apresentação de
garantia)
Parágrafo quarto. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, que não poderão ser superiores ao valor contratado.
Parágrafo quinto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo sexto. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
Parágrafo sétimo. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
 
Cláusula Décima Quinta — Das Alterações
Este Contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administração, com a apresentação das devidas justificativas, observando-se o
disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como do Anexo X da Instrução Normativa nº 05, de 2017, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão -
MPOG.
Parágrafo primeiro. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo segundo. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
Cláusula Décima Sexta — Da Rescisão
Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, este Contrato poderá ser rescindido, assegurada a concessão de contraditório e ampla
defesa, se a Contratada:

a. Descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado junto ao Contratante e
impeditivo da execução deste Ajuste, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8666/93;

b. Ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
c. Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no

Termo de Referência, anexo do Edital.

Parágrafo primeiro. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o Contratante poderá rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do
término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 dias.
Parágrafo segundo. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c. Indenizações e multas porventura incidentes.

Parágrafo terceiro. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
Parágrafo quarto. Depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo
da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
 
Cláusula Décima Sétima — Das Disposições Finais
Este instrumento será publicado, por extrato, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na
Comarca de Boa Vista/RR, conforme art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Quarta, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
Parágrafo terceiro. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Gestão Administrativa - SGA, a qual instruirá o feito e o submeterá à Secretaria Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Geral, sendo aplicáveis as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e
normas e princípios gerais dos contratos.
 
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e por estarem de acordo, os representantes das partes assinam este instrumento eletronicamente.
 

ANEXO I - DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

Item Especificação  Und. Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 MANUTENÇÃO: Serviços de Manutenção de DCMS e todos os seus subsistemas Mês 12   



02 MONITORAÇÃO - Serviço de monitoração remota e acionamento 24x7x365 Mês 12   

VALOR GLOBAL (R$)  

 
 

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREPOSTO

Eu, (Incluir nome do representante), representante legal da empresa (Incluir nome do licitante), declaro, para os devidos fins, que referida empresa se compromete
a manter preposto, durante o prazo de vigência do Contrato nº _______/________.
Nome do Preposto:
CPF:
RG:
Qualificação Profissional:
Endereço:
Telefone/WhatsApp:
E-mail:

 

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO - DIF





 

Documento assinado eletronicamente por DIANE SOUZA DOS SANTOS, Subsecretário(a), em 16/07/2021, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 1074727 e o código
CRC 565FAEF9.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Subsecretário(a), em 13/08/2021, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 1095427 e o código CRC 2CF52601.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: -

http://www.tjrr.jus.br.




