
TERMO DE REFERÊNCIA
Aquisição de Mini Impressoras Térmicas Multifuncionais

Nº PA / ANO
TJ-ADM-2017/68930

PREGÃO
ELETRÔNICO:

1. OBJETO

1.1.Registro de preço para futura e eventual aquisição de 70 (setenta) mini impressoras térmicas não-
fiscais para impressão de senhas de atendimento, protocolo de documento e autenticação pelo
período de 12 (doze) meses, com garantia on site (Salvador-BA) de 36 (trinta e seis) meses para
cada equipamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1.  Motivação

2.1.1. A unidade demandante, COATE, pretende, com essa aquisição, atender as unidades do
Poder Judiciário que necessitam de mini impressoras para realizar a impressão de senhas e
recibos.

2.1.2. Com a  institucionalização  e  ampliação dos  Cartórios  Integrados,  a  demanda  por  essas
impressoras vem aumentando, tendo em vista que essas unidades precisam emitir senhas
para controlar o fluxo de atendimento.

2.1.3. Tais  impressoras  são demandadas  também por  unidades  judicantes  para  impressão de
protocolamento  de  documentos  no  SAJ,  o  qual  apesar  de  estar  sendo  gradativamente
substituído pelo PJe, ainda é bastante utilizado principalmente nas varas criminais, visto que o
PJe ainda não dispõe deste módulo (criminal).

2.1.4. Além disso, faz-se necessário substituir equipamentos defeituosos, bem como dispor de
equipamentos em estoque para novas necessidades e substituições eventuais.
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2.2.  Objetivos

2.2.1. Munir  as  unidades  do  poder  judiciário  de  equipamentos  para  que  possam  realizar  a
impressão de senhas de atendimento e protocolos.

2.3.Benefícios Esperados

2.3.1. Disponibilizar a infraestrutura necessária para que as unidades judiciais e administrativas
prestem um serviço de qualidade;

2.3.2. Reduzir o tempo e custo de manutenção de equipamentos nas diversas unidades judiciais e
administrativas;

2.3.3. Reduzir a quantidade de chamados de manutenção de equipamentos e consequentemente
permitir que os técnicos do Service Desk estejam disponíveis para atender outros chamados
necessários;

2.4.  Alinhamento Estratégico

2.4.1. A aquisição está prevista no plano de contratações.

2.4.2. O presente processo encontra aderência estratégica no item 15 do Planejamento Estratégico
do Poder Judiciário do Estado da Bahia para o período de 2015 – 2020: “Perspectiva dos
Recursos”,  macro  desafio  “Melhoria  da  Infraestrutura  e  da  TIC”,  objetivo  “Garantir  a
Infraestrutura  de  TIC apropriada às  atividades  judiciais,  extrajudiciais  e  administrativas”,
alinhado este objetivo com o indicador homônimo, item 47 na Cesta de Indicadores.

2.4.3. Também se constata alinhamento com a necessidade elencada no item 8.2 do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação (PDTI) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 2014-2016:
“Modernização e atualização contínua do parque computacional”, sendo que o mesmo Plano
determina as atribuições de cada área, indicando que:

2.4.4. “À COATE compete: VIII. Efetuar o controle sobre o parque de equipamentos de informática
existente, observando sua obsolescência ou saturação”.

2.5.  Referência aos Estudos Preliminares

2.5.1. Este Termo de Referência foi elaborado com base nas informações contidas no Documento
de Oficialização da Demanda (DOD) encaminhado pela COATE para a Secretaria de Tecnologia
da  Informação  e  Modernização  (SETIM)  e  no  conteúdo  dos  Estudos  Preliminares
desenvolvidos pela equipe de planejamento da contratação e pelos respectivos responsáveis
de  cada  unidade  participante.  Todos  os  documentos  encontram-se  no  PA  TJ-ADM-
2017/68930, em processo eletrônico no SIGA de que trata esta contratação.
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2.6.Relação entre a Demanda Prevista e a ser CONTRATADA

2.6.1. A demanda a ser contratada será atendida na medida em que ela se efetivar ao longo do
tempo, tendo em vista a decisão por realizar o  registro de preço para  futura e eventual
aquisição de 70 (setenta) mini impressoras.

2.6.2. O quantitativo estimado consta em relatório elaborado pela COATE, destacado no DOD e
anexo ao processo administrativo.

2.7.  Análise de Mercado de TIC

2.7.1. A solução de TIC de maneira mais ampla já existe e está implantada. Trata-se do sistema
de emissão  e  controle  de  senhas  para  atendimento  e  da funcionalidade  para  protocolar
documentos do SAJ e SIGA. 

2.7.2. Dessa maneira, o que se pretende nessa contratação é manter tal solução, permitindo a sua
manutenção e expansão através da aquisição de novas impressoras compatíveis.

2.7.3. Soluções Contratadas por Outros Órgãos

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul
Pregão Eletrônico nº 10/2017
Valor unitário: R$690,00

Defensoria Pública do Estado de Roraima
Pregão Eletrônico nº 009/2017
Valor unitário: R$703,30

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás
Pregão Eletrônico nº 057/2017
Valor unitário: R$820,00

2.7.4. Definição e Justificativa da Solução Adotada

2.7.4.1. A solução de TIC de maneira mais ampla já existe e está implantada. Trata-se do
sistema de emissão e controle de senhas para atendimento e da funcionalidade para
protocolar documentos do SAJ. 

2.7.4.2. Dessa  maneira,  o  que  se  pretende  nessa  contratação  é  manter  tal  solução,
permitindo a sua manutenção e expansão através da aquisição de novas impressoras
compatíveis.

2.8.  Natureza do Objeto

2.8.1. Aquisição de bem de uso comum.
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2.9.  Parcelamento e Adjudicação do Objeto

2.9.1. Não haverá parcelamento do objeto e a adjudicação será feita oportunamente através de
ato do pregoeiro no curso do pregão eletrônico.

2.10. Forma e Critério de Seleção do Fornecedor

2.10.1. Modalidade e Tipo de Licitação

2.10.1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição através de Pregão Eletrônico.

2.10.2. Critérios de Habilitação

2.10.2.1. Menor preço unitário e atendimento aos requisitos e critérios de qualidade definidos
neste Termo de Referência, condicionado a habilitação posterior na Prova de Conceito.

2.10.3. Limites Máximos de Preços

2.10.3.1. Abaixo apresentamos a tabela utilizada para cálculo do preço referencial, com base
na  média  dos  valores  obtidos  em  pesquisa  realizada,  contemplando  contratações
públicas semelhantes e potenciais fornecedores do mercado.

2.10.3.2. A cotação das empresas SEAL e PERTO foram  desconsideradas do cálculo do valor
médio de referência, uma vez que está excessivamente elevado em relação à prática de
valores de contratações públicas semelhantes.

2.10.3.3. Portanto, a equipe de planejamento estima esta contratação no valor global de R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais), considerando o valor unitário médio de R$
700,00 (setecentos reais) para 70 (setenta) mini impressoras a serem registradas.
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2.11. Impacto ambiental decorrente da contratação

2.11.1. Não identificado.

2.12. Conformidade Técnica e Legal do Objeto

2.12.1. Não identificado.

2.13. Obrigações da CONTRATADA

2.13.1. Fornecer  o(s)  objeto(s)  conforme  especificações,  quantidades,  prazos  e  demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato.

2.13.2. A Contratada será responsável pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos,
Portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais direta  e  indiretamente aplicáveis  ao
objeto do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação.

2.13.3. Atender prontamente às solicitações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no
fornecimento do objeto nas  quantidades  e  especificações  deste Termo de  Referência,  de
acordo com a necessidade desta Corte, a partir da solicitação do gestor do contrato.

2.13.4.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação, em conformidade com art. 126, inciso XVI, da Lei nº 9.433,
de 2005, incluindo a atualização de  documentos de  controle  da  arrecadação de tributos,
contribuições federais e outras legalmente exigíveis.

2.13.5. Responsabilizar-se  por  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao  perfeito
cumprimento do  objeto  contratado,  devendo  estar  incluídas  no preço proposto  todas  as
despesas com materiais, insumos, seguros, impostos,  taxas, encargos e demais despesas
necessárias à perfeita execução do objeto.

2.13.6. Providenciar toda a infraestrutura necessária para garantia dos acordos de nível de
serviço, especialmente no que tange à garantia on site de 36 (trinta e seis) meses, na Sede
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2.13.7. Assumir responsabilidade irrestrita sobre a totalidade do fornecimento e dos serviços
associados, inclusive os atos e omissões das empresas subcontratadas.

2.13.8. Indicar,  formalmente,  preposto  apto  a  representá-la  junto  ao  Contratante,  que
deverá responder pela fiel execução do Contrato.

2.13.9. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Contratante,
relacionados  com as características e funcionamento do objeto,  inclusive em relação aos
problemas detectados.

2.13.10. Comunicar,  imediatamente,  por  escrito,  qualquer  anormalidade,  prestando  ao
Contratante os esclarecimentos julgados necessários.

2.13.11. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços.
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2.13.12. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquer
hipótese,  transferir  para  outra  empresa  a  responsabilidade  por  eventuais  problemas  na
prestação do objeto.

2.13.13. Identificar, afixando placas de controle patrimonial, qualquer equipamento de sua
posse que venha a ser utilizado nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia –
TJBA ou nas Unidades do Judiciário.

2.13.14. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da
Informação do CONTRATANTE.

2.13.15. Reparar integralmente quaisquer perdas ou danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em
razão da execução do(s) serviço(s) contratado(s), independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeito.

2.13.16. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato,
respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócio, documentos, entre outros.

2.14. Obrigações do CONTRATANTE

2.14.1. Definir o Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual e, sempre
que possível  e  necessário, o  Fiscal  Administrativo,  responsáveis por fiscalizar a execução
contratual, conforme disposto no Art. 16 da Resolução 182/2013 do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.

2.14.2. Responsabilizar-se pela observância às  Leis,  Decretos,  Regulamentos, Portarias  e
demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato.

2.14.3. Receber o objeto de acordo com as disposições deste Termo de Referência. 

2.14.4. Comunicar  imediatamente  a  Contratada  qualquer  incorreção  apresentada  com  o
objeto entregue.

2.14.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

2.14.6. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições
da Lei.

2.14.7. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os bens adquiridos e
promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados neste Termo de Referência, de
acordo com os ANS definidos no Edital.

2.14.8. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária
ou crédito em conta corrente. 
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2.14.9. Zelar  para  que  durante  a  vigência  do  contrato  sejam  cumpridas  as  obrigações
assumidas  por  parte  da  Contratada,  bem  como  sejam  mantidas  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas.

2.14.10. Manter arquivo, junto ao processo administrativo TJ-ADM-2017/68930 ao qual está
vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo.

2.14.11. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato.

2.15. Especificação Técnica e Detalhamento do Objeto

2.15.1. A impressora deve ser compatível e suportar, no mínimo, as seguintes linguagens de
marcação: ESCPOS, EPL e ZPL.

2.15.2. Deve  fornecer  garantia  do  fabricante  de  pelo  menos  36  (trinta  e  seis)  meses,
contados a partir da data da entrega de cada equipamento.

2.15.3. Deve possuir sistema de autenticação/validação.

2.15.4. Deve possuir guilhotina para fácil destaque da impressão.

2.15.5. Deve ser compatível com Windows 7 e versões superiores. 

2.15.6. Deve possuir interface de comunicação USB.

2.15.7. Deve funcionar adequadamente com os sistemas do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, conforme testes previstos na Prova de Conceito.

2.15.8. Cada impressora deve vir acompanhada de:

2.15.8.1. Duas bobinas térmicas compatíveis com a impressora.

2.15.8.2. Um cabo de energia compatível com o padrão Brasileiro.

2.15.8.3. Um  cabo  para  comunicação  com  a  interface  USB,  não  permitido  o  uso  de
adaptadores ou extensores.
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2.16. Prova de Conceito

2.16.1. Finalizada a  disputa  de  lances,  após  aferida  a  regularidade  dos  documentos  da
licitante ARREMATANTE, o PREGOEIRO convocará a empresa, através do chat de mensagens,
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a adequação aos requisitos estabelecidos
no Termo de Referência, através da demonstração das funcionalidades definidas nesta Prova
de Conceito.

2.16.2. A data e o horário da demonstração serão agendados pelo PREGOEIRO, através do
chat de mensagens, para a qual serão todos os licitantes convocados, e será realizada em
sessão pública nas instalações do CONTRATANTE, em horário administrativo do Tribunal de
Justiça da Bahia.

2.16.3. A  realização  da  POC  será  acompanhada  por  técnicos  da  SETIM.  O  licitante
arrematante  terá  no máximo 2  (duas)  horas  para  realização de  todos  os  procedimentos
previstos no item a seguir “Procedimentos para realização da POC”, e no final será lavrado um
parecer técnico pelo ARREMATANTE, PREGOEIRO, técnicos e demais licitantes presentes.

2.16.4. O  resultado  da  POC  será  divulgado  pelo  Pregoeiro  imediatamente  após  o  seu
término, através do chat de mensagens e o parecer técnico será disponibilizado, no prazo de
até 24 horas, aos licitantes interessados no sistema eletrônico do Banco do Brasil.

2.16.5. Em  caso  de  não  aprovação  do  licitante  arrematante  na  Prova  de  Conceito  o
PREOGOEIRO convocará o próximo colocado através do chat de mensagens, no sistema de
licitação, para realizar a Prova de Conceito nos mesmos moldes.

2.16.6. Procedimentos para realização da POC

2.16.6.1. A Prova de Conceito tem por objetivo analisar as principais características exigidas
neste termo de referência, bem como garantir que o equipamento possui compatibilidade
com  os  sistemas  utilizados  pelo  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia.  Muito  embora  as
impressoras adotem protocolos e formatações padronizadas, eventuais particularidades
dos softwares  podem torná-la incompatível  e as  eventuais adequações  nos sistemas
poderiam demandar investimentos em atualização não contemplados neste processo.

2.16.6.2. Sendo assim, a ARREMATANTE será desclassificada nas seguintes situações:

2.16.6.2.1. Não comparecimento para realização da POC na data e horário definido
pelo PREGOEIRO.

2.16.6.2.2. Não conseguir realizar a POC, por quaisquer problemas, sejam técnicos
ou falta de equipamentos.

2.16.6.2.3. Não comprovar o atendimento, em sua integralidade, às características
descritas no quadro a seguir:
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Item Identificação
no Edital Características a serem demonstradas

Atendimento às
Características
(Sim ou Não)

1
Itens 2.15.3,
2.15.5 e
2.15.7

 Deve possuir sistema de autenticação/validação.
 Deve  funcionar  adequadamente  com  os  sistemas  do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme testes
previstos na Prova de Conceito.

 Deve  ser  compatível  com  Windows  7  e  versões
superiores. 

TESTE:  Executar  a  função  de  autenticação/validação  no
sistema SIGA.

2
Itens 2.15.3,
2.15.5 e
2.15.7

 Deve possuir sistema de autenticação/validação.
 Deve  funcionar  adequadamente  com  os  sistemas  do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme testes
previstos na Prova de Conceito.

 Deve  ser  compatível  com  Windows  7  e  versões
superiores. 

TESTE:  Executar  a  função  de  autenticação/validação  no
sistema SAJ.

3 Item 2.15.7

 Deve  funcionar  adequadamente  com  os  sistemas  do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme testes
previstos na Prova de Conceito.

TESTE: Realizar a impressão de senha através do sistema
Central de Senhas.
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2.16.6.3. Será  disponibilizado para  a  realização  da  POC  um computador  com acesso  aos
sistemas do Tribunal de Justiça. O ARREMATANTE será assistido por um servidor do
Tribunal  de  Justiça que orientará quanto ao acesso aos sistemas e a  execução das
funcionalidades demandam o uso da impressora.

2.16.6.4. Caso necessário, o ARREMATANTE deverá, dentro do tempo disponível para a POC,
realizar  a  instalação  do  drive  de  impressão  e  demais  componentes  necessários  ao
funcionamento do equipamento.

2.16.7. Visita Técnica Prévia Opcional

2.16.7.1. Considerando a  necessidade  de  compatibilização com os  sistemas  do TJBA,  será
permitida uma visita técnica opcional para que o licitante interessado possa testar nesses
sistemas o modelo de impressora que será ofertado, em fase anterior à disputa de lances
e à Prova de Conceito. 

2.16.7.2. Os LICITANTES que optarem por realizar a visita técnica para realização do teste
deverão encaminhar a solicitação de agendamento com antecedência de até 07 (sete)
dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas.

2.16.7.3. As visitas somente serão realizadas em dias úteis, das 9 às 16 horas e deverão ser
previamente  agendadas  junto  à  Coordenação  de  Atendimento  Técnico  (COATE)  do
TJBA, através do telefone (71) 3372-1561 ou e-mail coate@tjba.jus.br.

2.16.8. Modelo de Execução e de Gestão do Contrato

2.16.8.1. A execução do Contrato seguirá uma metodologia de trabalho baseada no conceito
de Delegação de Responsabilidades. Ao CONTRATANTE caberá a definição das demandas
e  a  gestão  qualitativa  dos  resultados  a  serem  obtidos  por  meio  das  atividades
desenvolvidas dentro dos prazos e produtos acordados.

2.16.8.2. À CONTRATADA caberá a responsabilidade pela execução operacional dos serviços,
por meio do gerenciamento dos seus recursos humanos e técnicos.

2.16.8.3. Todo e qualquer serviço somente poderá ser iniciado pela contratada após aprovação
formal pelo contratante, devendo obedecer rigorosamente aos requisitos no edital e seus
anexos.

2.16.8.4. Principais Papéis e Responsabilidades

2.16.8.4.1. Preposto:  funcionário  representante  da  empresa  CONTRATADA,
responsável  por  acompanhar  a  execução do contrato e atuar  como interlocutor
principal junto ao órgão contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar
e responder as questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento
contratual;

2.16.8.4.2. Gestor  do  Contrato:  servidor  do  CONTRATANTE  com  atribuições
gerenciais,  técnicas  ou  operacionais  relacionadas  ao  processo  de  gestão  do
contrato, indicado por autoridade competente do órgão;
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2.16.8.4.3. Fiscal do Contrato: Servidor do quadro permanente da Coordenação de
Atendimento Técnico (COATE) designado pelo titular da respectiva Coordenação,
responsável pela análise e consolidação das necessidades, requisição dos bens ou
serviços, acompanhamento da execução, verificação do atendimento satisfatório e
validação/atestação dos serviços prestados.

2.16.8.5. Dinâmica de Execução (etapas, cronogramas e logística de implantação)

2.16.8.5.1. Cada requisição de equipamentos registrados na ATA será objeto de
contrato específico.

2.16.8.5.2. Na  assinatura  do  CONTRATO,  a  adjudicatária  deverá  indicar  um
Preposto,  o  qual  terá  plenos  poderes  de  decisão  por  parte  da  empresa  e  se
responsabilizará  pelo  fornecimento  e  pela  adequada  prestação  dos  serviços  de
atendimento em garantia. Pela parte do CONTRATANTE, as decisões operacionais
serão  tomadas  pela  Diretoria  de  Informática  através  da  Coordenação  de
Atendimento  Técnico  –  COATE,  que  será  incumbida de  fiscalizar  a  execução  e
efetuar as notificações pertinentes. Após a assinatura do Contrato será emitido o
EMPENHO referente à aquisição pelo CONTRATANTE.

2.16.8.5.2.1. A  CONTRATADA  será  notificada,  através  de  e-mail  e/ou  fax,  da
emissão da Nota de Empenho, devendo a mesma, no prazo de 01 (um) dia
útil, acusar o seu recebimento, através de seu representante legal ou pessoa
credenciada para  tal,  e providenciar a sua devolução ao CONTRATANTE, já
assinada, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

2.16.8.5.2.2. O prazo de entrega dos equipamentos deverá acontecer em até 30
(trinta) dias corridos, contados da data da publicação da AFM – Autorização de
Fornecimento de Material no Diário da Justiça Eletrônico. 

2.16.8.5.3. Com  relação  à  entrega  dos  equipamentos  a  CONTRATADA  deverá
atender aos seguintes requisitos: 

2.16.8.5.3.1. Todos  os  equipamentos  deverão ser  entregues  no Almoxarifado do
Poder Judiciário, situado na Av. Luiz Viana Filho, nº. 4.289, tel. (71) 3360-
2400  /  3360-2401,  Salvador,  Bahia,  CEP  41.730-101,  obedecendo
rigorosamente ao horário das 8h às 11h30 e das 13h às 15h00, acompanhado
da nota fiscal correspondente.

2.16.8.5.3.2. Todas as embalagens dos equipamentos deverão possuir identificação
externa, indicando marca,  modelo e  configuração sumária. Deverão,  ainda,
apresentar etiqueta externa contendo, em estado legível a olho humano e via
automação, o número serial e o código de modelo do equipamento, em padrão
numérico ou alfanumérico e código de barras. Todos os equipamentos deverão
possuir configuração idêntica, respeitando rigorosamente as marcas e modelos
de cada um dos componentes especificados.
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2.16.8.5.3.3. Caso,  por  razões  de  força  maior,  o  modelo  cotado  não  possa  ser
fornecido, a CONTRATADA, após comprovação suficiente do fato impeditivo,
poderá oferecer a substituição por um similar de recursos iguais ou superiores.
Para ser autorizada, essa substituição deverá ser previamente aprovada pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM, do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, através da Coordenação de Projetos de
Modernização – CPROM, atendendo às seguintes condições:

2.16.8.5.3.3.1. Comprovação de que o modelo ofertado é igual ou superior ao
substituído.

2.16.8.5.3.3.2. Comprovação  de  que  o  modelo  ofertado  possui  todas  as
características exigidas.

2.16.8.5.3.3.3.  Realização de nova Prova de Conceito (POC) demonstrando que
atende às especificações estabelecidas no Edital.

2.16.8.6. Instrumentos Formais de Solicitação

2.16.8.6.1. A CONTRATADA será notificada, através de e-mail, da emissão da Nota
de  Empenho,  devendo  a  mesma,  no prazo  de  01  (um) dia  útil,  acusar  o  seu
recebimento, através de seu representante legal ou pessoa credenciada para tal, e
providenciar a sua devolução ao CONTRATANTE, já assinada, no prazo de 02 (dois)
dias úteis.

2.16.8.6.2.  A solicitação de assistência técnica para os equipamentos cobertos
pela  garantia poderá  ser feita tanto através de  sistema web-based (através  da
Internet) da CONTRATADA ou por telefone de segunda a sexta-feira, das 08:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00, devendo o número telefônico e/ou site web de acesso
correspondente  ser  indicado  pela  CONTRATADA  na  documentação  anexa  ao
faturamento.

2.16.8.6.3. Para  o  acompanhamento  e  avaliação  dos  serviços  efetuados  pela
CONTRATADA será estabelecido e  utilizado o Acordo de Nível  de Serviço (ANS)
entre as partes. O ANS deve ser considerado e entendido pela CONTRATADA como
um compromisso do padrão de serviço que assumirá junto ao CONTRATANTE.

2.16.8.6.4. Mensalmente, será feita uma aferição da prestação do serviço no mês,
a  partir  dos  Chamados  Técnicos  solicitados.  Até  o  terceiro  dia  útil  do  mês
subsequente ao aferido, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório com as
seguintes informações: (1) Chamados Técnicos abertos no mês e (2) Chamados
Técnicos não atendidos dentro dos níveis de acordo de serviço estabelecido. Os
critérios de medição e avaliação do acordo de nível de serviço estão descritos no
tópico “Atendimento aos Prazos de Garantia e Acordo de Níveis de Serviço (ANS)”.
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2.16.8.7. Atendimento aos Prazos de Garantia e Acordo de Nível de Serviço - ANS

2.16.8.7.1. A  assistência  técnica  em garantia  será  prestada,  obrigatoriamente,
pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência
técnica devidamente credenciada pelo mesmo. Toda substituição, seja ela total ou
parcial, deverá ser feita por técnico especializado, ficando o novo equipamento ou
componente em perfeitas condições de uso. Sob nenhuma hipótese será aceito que
a CONTRATADA, na condição de revendedor, assuma a execução direta dos serviços
de assistência técnica, os quais somente poderão ser prestados pelo fabricante e
sua  rede  de  assistência  técnica  autorizada.  Caso  a  própria  CONTRATADA  seja
assistência técnica autorizada,  ela  poderá  intervir,  apenas,  como executora  dos
serviços, sem prejuízo da obrigação do fabricante de atender a garantia em todo e
qualquer ponto da sua rede.

2.16.8.7.2. Durante  o  atendimento  em  garantia,  caso  sejam  utilizados
componentes de marca e/ou modelo diferentes dos substituídos, essa substituição
deverá ficar documentada em anexo ao relatório de atendimento e ser aprovada
pelo CONTRATANTE, atendendo às seguintes condições:

2.16.8.7.2.1. Comprovação  de  que  os  componentes  substitutos  são  iguais  ou
superiores aos substituídos.

2.16.8.7.2.2. Comprovação  de  que  a  substituição  desses  componentes  não
compromete o funcionamento dos sistemas do TJBA.

2.16.8.7.3. Todos  os  equipamentos  fornecidos  deverão  ser  cobertos  por  uma
garantia integral de 03 (três) anos, ou seja, 36 (trinta e seis) meses on-site na
Sede do Tribunal  de Justiça da Bahia, na  cidade de  Salvador,  incluindo todo e
qualquer serviço e a reposição de toda e qualquer peça ou componente necessários
à operação normal do equipamento. Entende-se por “garantia integral” a cobertura
de  todo  e  qualquer  defeito,  avaria,  desgaste  ou  disfunção  ocorrido  nos
equipamentos, independentemente de ser ou não decorrente de falha na fabricação.
A  exclusão  de  responsabilidade  sob  alegação  de  uso  incorreto  somente  será
admitida  após  reconhecimento  pelo  CONTRATANTE  através  de  relatório
circunstanciado.

2.16.8.7.4. A solicitação de assistência técnica para os equipamentos cobertos pela
garantia poderá ser feita tanto através de sistema web-based (através da Internet)
ou por telefone de  segunda a sexta-feira, das 08:00 às  12:00 e das  14:00 às
18:00, devendo o número telefônico e/ou site web de acesso correspondente ser
indicado na documentação anexa ao faturamento. Toda vez que for realizada uma
solicitação  de  assistência  técnica,  doravante  denominada  de  Chamado  Técnico,
deverá ser gerado um número da solicitação de assistência técnica, Número do
Chamado Técnico, para acompanhamento pelo CONTRATANTE.
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2.16.8.7.4.1. Todo o processo de acompanhamento dos Chamados Técnicos deverá
ser centralizado. O atendimento (internet ou telefone) deverá ser prestado em
Português (Brasileiro). Para cada Chamado Técnico,  deverá  constar a data,
hora e número de série do equipamento a ser atendido.

2.16.8.7.4.2. Deverá  ser  disponibilizado  para  o  CONTRATANTE  um  sistema  de
informação web-based (via Internet) em Português (Brasileiro)  para que  o
CONTRATANTE possa acompanhar a situação do atendimento dos Chamados
Técnicos em todas suas fases. 

2.16.8.7.4.3. Necessariamente um dos processos de abertura de Chamados Técnicos
(internet ou telefone) deverá estar em funcionamento no horário das 08:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira (excluindo-se os feriados
estaduais/nacionais).

2.16.8.7.5. Em atenção  aos  princípios  da  economicidade  e  da  eficiência,  será
exigido  que  a  CONTRATADA  seja  solidariamente  responsável  pelos  serviços  de
garantia, assumindo perante o CONTRATANTE a responsabilidade pelo cumprimento
das obrigações dela decorrentes.

2.16.8.7.6. Para  o  acompanhamento  e  avaliação  dos  serviços  efetuados  pela
CONTRATADA será estabelecido e utilizado o Acordo de Nível de Serviço (doravante
denominado ANS) entre as partes. O ANS deve ser considerado e entendido pela
CONTRATADA como um compromisso do padrão de serviço que assumirá junto ao
CONTRATANTE. 

2.16.8.7.7. As  entregas  e  substituições  de  equipamentos  ou  peças  deverão
preservar os seguintes prazos:

Serviço Prazo - ANS

Entrega de equipamentos 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação da AFM 
(Autorização de Fornecimento de Material)

Substituição de equipamento, 
peça ou reparação de defeito 7 (sete) dias corridos, contados da data da abertura do chamado
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2.16.8.8. Comunicação e Acompanhamento da Execução

2.16.8.8.1. O  acompanhamento  será  realizado  pelo  Gestor  do  Contrato  do
CONTRATANTE,  não  apenas  quanto  ao  agendamento,  emissão  e  controle  dos
equipamentos  como  também  na  operacionalização  da  garantia  e
acordo de nível de serviço, podendo, em caso de descumprimento, iniciar ações
judiciais contra a Contratada.

2.16.8.9. Recebimento Provisório e Definitivo

2.16.8.9.1. No ato da entrega a CONTRATADA obterá do CONTRATANTE o Termo
de Aceite/Recebimento Provisório dos equipamentos. Após a entrega, na presença
de  prepostos  do  CONTRATANTE  e  da  CONTRATADA,  será  realizada  verificação
visando a comparar, a critério da CONTRATANTE, as características do equipamento
recebido frente às especificações do edital. O Termo de Aceite Definitivo só será
emitido caso se constate total e absoluta funcionalidade e estrita correspondência
com as  especificações  do  edital,  proposta  comercial  e  equipamentos.  Qualquer
discrepância ou substituição não autorizada pelo CONTRATANTE poderá motivar a
rejeição do lote completo. O prazo para geração do Termo de Aceite Definitivo, caso
os equipamentos estejam em conformidade com as especificações do Edital, será de
15 (quinze) dias a partir da emissão do Aceite/Recebimento Provisório.

2.16.8.9.2. A  CONTRATADA  deverá  anexar  ao  fornecimento  Certificados  de
Garantia e/ou de Extensão de Garantia, exatamente iguais aos modelos anexados
para cada equipamento. Caso, ao encaminhar a proposta, esses modelos tenham
sido  substituídos  pela  Declaração  do  Fabricante,  deverá  ser  anexada  uma
Declaração  Complementar,  atestando  o  fabricante  estar  ciente  do  resultado  da
licitação e confirmando a vigência da garantia ofertada a partir da data de entrega
dos equipamentos. 

2.16.8.9.3. Na hipótese de os dispositivos terem sido rejeitados na verificação, a
empresa terá direito a apresentar, sem que isso justifique ultrapassar o prazo de
fornecimento previamente estabelecido, um novo conjunto de equipamentos, feitas
as devidas correções.  Esse novo conjunto também será verificado,  nas mesmas
condições  do  anterior.  Caso  a  preparação  do  novo  conjunto  de  equipamentos
ultrapasse o prazo de  entrega,  serão aplicadas as penalidades  previstas para o
atraso no fornecimento.

2.16.8.9.4. Mesmo  após  o  aceite  definitivo  dos  produtos,  a  CONTRATADA
responderá por qualquer equipamento que, não tendo sido avaliado na verificação,
seja posteriormente encontrado em discrepância com o edital e/ou com a proposta
comercial, obrigando-se a substituí-lo e/ou sanar satisfatoriamente as deficiências
detectadas.
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2.16.8.10. Forma de Pagamento

2.16.8.10.1. Em  atenção  aos  princípios  da  economicidade  e  da  eficiência,  o
pagamento estará vinculado ao atendimento de níveis de serviço e dos prazos de
entrega. Para o acompanhamento e avaliação pela CONTRATADA será estabelecido
e utilizado o Acordo de Nível de Serviço (doravante denominado ANS, estabelecido
neste Termo de Referência) entre as partes, bem como os prazos de fornecimento e
execução deste Termo de Referência. O ANS deve ser considerado e entendido pela
CONTRATADA como um compromisso do padrão de serviço que assumirá junto ao
CONTRATANTE.

2.16.8.10.2. O valor a ser pago pelo objeto do contrato será apurado em razão do
cumprimento do Acordo de  Nível  de  Serviço (ANS)  e  dos  prazos  de  entrega e
execução  dos  serviços,  podendo,  diante  de  eventuais  imperfeições  em  sua
execução,  resultar  em glosa  no seu  pagamento.  Entretanto,  eventuais falhas e
descumprimentos  contratuais  verificados  serão  devidamente  apurados  em
processos administrativos próprios, podendo resultar em aplicação de penalidade,
sempre  juízo  de  possível  rescisão  do  contrato,  na  forma  prevista  na  lei.  A
CONTRATADA terá até 05 (cinco) dias úteis após cada faturamento para justificar
situações  imprevistas  que  tenham  gerado  uma  informação  inadequada  de
faturamento. O CONTRATANTE após o período de justificativa da CONTRATADA terá
até 02 (dois) dias úteis para análise das justificativas acatando-as ou não. Após
estes  02  (quatro)  dias  úteis  a  fatura  deve  ser  recalculada,  se  for  ocaso,  e
encaminhada para o pagamento.

2.16.8.10.3. O pagamento dos produtos e serviços entregues  será  efetuado por
meio de depósito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até
08 (oito) dias úteis, contados da data do atesto da respectiva Nota Fiscal. 

2.16.8.10.4. Para o estabelecimento do pagamento da CONTRATADA define-se:

2.16.8.10.5. Pagamento Completo (PC) [R$]: parcela de pagamento referente à
entrega de cada equipamento novo fornecido e da efetiva entrega do serviço. Será
o valor unitário registrado em ata, sem descontos ou abatimentos.

2.16.8.10.6. Nível  de  Serviço Contratado (NSC)  [unidade]:  valor  estabelecido
pelo
CONTRATANTE,  conforme  [unidade]  específica,  como  meta  a  ser  atingida  pela
CONTRATADA TABELA A.

2.16.8.10.7. Nível de Serviço Apurado (NSA) [unidade]: percentual do serviço
efetivamente prestado pela CONTRATADA apurado por entrega do produto para os
Indicadores de Serviço estabelecidos conforme a TABELA A.

2.16.8.10.8. Não  Conformidade (NC)  [%]:  percentual  calculado  a  partir  das
regras
estabelecidas na TABELA A considerando as informações de NSC e NSA.
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2.16.8.10.9. Valor  Devido (VD)  [R$]:  valor  devido  pela  CONTRATADA  ao
CONTRATANTE em função de não ter atingido o Nível de Serviço estabelecido no
Acordo de Nível de Serviço (ANS) ou o prazo de execução e de entrega dos serviços
pelo CONTRATANTE. O Valor devido terá como base as informações estabelecidas
de Não Conformidade (NC) e Pagamento Completo (PC).

2.16.8.10.10. Pagamento  Efetivo (PE)  [R$]:  valor  efetivo  a  ser  pago  à
CONTRATADA  pelo
CONTRATANTE referente a apuração do NSA.

2.16.8.10.11. Para o atendimento da prestação de serviço e cálculo do Valor Devido
(VD) para fins de pagamento, a CONTRATADA se compromete a atender aos Níveis
de Serviço Contratados conforme a TABELA A com a respectiva forma de cálculo da
Não Conformidade (NC).

Indicador do
Serviço

Nível de Serviço
Contratado NSC [un]

Nível de Serviço
Apurado NSA [un]

Forma de Cálculo
da

Não Conformidade
NC [%]

Entrega de cada 
equipamento solicitado

Até 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
da publicação da AFM – Autorização de 
Fornecimento de Material

Dias corridos após o prazo
limite estabelecido
[número de dias]

NC = 0,5 x Dias corridos
após prazo limite.

Substituição de 
equipamento, peça ou 
reparação de defeito 

Até 7 (sete) dias corridos, contados da data da
abertura do chamado

Dias corridos após o prazo
limite estabelecido
[número de dias]

NC = 0,5 x Dias corridos
após prazo limite.

TABELA A: Níveis de serviço contratados (NSC) e cálculo do NC a partir do NSA

2.16.8.10.12. O CONTRATANTE pagará para cada etapa do serviço entregue o valor
proporcional ao serviço prestado pela CONTRATADA, considerando que:

2.16.8.10.12.1. O Valor Devido (VD) será calculado para cada entrega e faturamento
previsto e será o resultado da seguinte fórmula:

Valor Devido (VD) = (∑ Não Conformidades (NC)) x Pagamento Completo (PC)
2.16.8.10.12.2. O  pagamento  pelos  serviços  prestados  pela  CONTRATADA  será

realizado pelo CONTRATANTE através da seguinte fórmula:

Pagamento Efetivo (PE) = Pagamento Completo (PC) – Valor Devido (VD)

2.16.8.10.12.3. Caso o VD apurado seja maior do que 30% do Pagamento Completo
(PC), o cálculo do VD é expresso pela seguinte fórmula:

VD = PC * 30 %
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2.16.8.10.13. Demonstração da Aplicação da Forma de Pagamento

2.16.8.10.13.1. A  título  de  ilustração,  seguem  alguns  exemplos  da  aplicação  das
fórmulas e cálculos apresentados alhures.

2.16.8.10.13.2. Demonstração da apuração do VALOR DEVIDO referente ao indicador
"Entrega de cada equipamento solicitado".

Indicador do
Serviço

Nível de Serviço
Contratado NSC [un]

Nível de Serviço
Apurado NSA [un]

Forma de Cálculo
da

Não Conformidade
NC [%]

Entrega de cada 
equipamento solicitado

Até 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
da publicação da AFM – Autorização de 
Fornecimento de Material

Dias corridos após o prazo
limite estabelecido= 10 
dias

NC = 1,5 x 10

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo das Não Conformidade
NC = 1,5% x 10
NC = 15%
Pagamento Completo (valor meramente ilustrativo)
PC = R$700,00
Cálculo do Valor Devido
VD = 15% x R$700,00
VD = R$105,00
Cálculo do Pagamento Efetivo
PE = R$700,00 - R$105,00
PE = R$595,00

2.16.8.10.13.3. Demonstração da apuração do VALOR DEVIDO referente ao indicador
"Substituição de equipamento, peça ou reparação de defeito".

Indicador do
Serviço

Nível de Serviço
Contratado NSC [un]

Nível de Serviço
Apurado NSA [un]

Forma de Cálculo
da

Não Conformidade
NC [%]

Substituição de 
equipamento, peça ou 
reparação de defeito 

Até 7 (sete) dias corridos, contados da data da
abertura do chamado

Dias corridos após o prazo
limite estabelecido = 5 NC = 1,2 x 5

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo das Não Conformidade
NC = 1,2% x 5
NC = 6%
Pagamento Completo (valor meramente ilustrativo)
PC = R$700,00
Cálculo do Valor Devido
VD = 6% x R$700,00
VD = R$42,00
Cálculo do Pagamento Efetivo
PE = R$700,00 - R$42,00
PE = R$658,00
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2.16.8.10.14. Pela  natureza  de  cada  atividade  o  atraso  nas  substituições  de
equipamentos,  peças  ou  reparos  serão  apurados  em  processo  administrativo,
enquanto que o valor devido em caso de atraso na entrega de novos equipamentos
deverá  ser  abatido  diretamente  da  fatura  de  pagamento  referente  a  tais
equipamentos.

2.16.8.11. Transferência de Conhecimento

2.16.8.11.1. Tendo  em  vista  que  o  objeto  licitado  trata-se  de  equipamento
comumente utilizado, entendemos não ser aplicável este requisito ao objeto licitado.

2.16.8.12. Propriedade Intelectual

2.16.8.12.1. Tendo  em  vista  que  o  objeto  licitado  trata-se  de  equipamento
comumente utilizado, entendemos não ser aplicável este requisito ao objeto licitado.

2.16.8.13. Qualificação Técnica dos Profissionais

2.16.8.13.1. Tendo  em  vista  que  o  objeto  licitado  trata-se  de  equipamento
comumente utilizado, entendemos não ser aplicável este requisito ao objeto licitado.

2.16.8.14. Descumprimento das Obrigações Contratuais

2.16.8.14.1. Aos inadimplementos das obrigações especificadas abaixo, cujo rol não
é exaustivo, será aplicado o percentual de multa em concordância com a gravidade
apresentada no TABELA A.

Inadimplemento Gravidade

Apresentar documentos não autênticos ou inverídicos ao CONTRATANTE. GRAVE

Não ressarcir qualquer dano causado ao patrimônio do CONTRATANTE na entrega e/ou 
instalação dos materiais, salvo justificativa comprovada. GRAVE

Não observar as políticas de segurança e normas de acesso do CONTRATANTE. GRAVE

Não apresentar instrumento de garantia contratual de 5% dentro do prazo estabelecido. GRAVE

Desacatar as orientações do Gestor do Contrato ou não prestar os esclarecimentos 
solicitados e atendimento das reclamações formuladas. MÉDIA

Deixar de comunicar qualquer fato relacionado ao serviço que leve à interrupção dos 
ambientes de TI do CONTRATANTE. MÉDIA

Divulgar informações acerca de prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, 
que envolva o nome do CONTRATANTE, sem que haja expressa autorização do 
CONTRATANTE.

MÉDIA
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Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto dos serviços. MÉDIA

Não fornecer todos os dados, versões finais dos produtos, documentos e elementos de 
informação utilizados na execução dos serviços durante a transferência do conhecimento 
técnico e operacional.

MÉDIA

Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada especificamente nessa tabela. LEVE

Atraso injustificado de até 3 dias úteis no prazo de substituição dos produtos e serviços 
fora das especificações. LEVE

Tabela A: Níveis de gravidade para os inadimplementos contratuais

2.16.8.14.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

2.16.8.14.3. Sem prejuízo das demais disposições legais,  os  valores das multas
serão deduzidos da fatura subsequente. Caso a multa seja referente a última fatura
do  contrato,  a  mesma  será  deduzida  dos  valores  do  contrato  retidos  pelo
CONTRATANTE a título de garantia.

Gravidade Percentual

LEVE 0,1% a 0,50%

MÉDIA 0,6% a 1,00%

GRAVE 1,01% a 2,00%

Tabela B: Multa compensatória de acordo com o grau de gravidade
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2.16.8.14.4. A multa compensatória definida na TABELA B será aplicada até o limite
previsto em lei, sobre o valor total da ordem de serviço ou contrato, no caso de
inexecução parcial ou total do objeto, aplicada proporcionalmente à gravidade do
inadimplemento.

2.16.8.15. Garantia Contratual

2.16.8.15.1. Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há
obrigado, a CONTRATADA prestará caução correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do objeto contratado, em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro garantia ou fiança bancária, cuja liberação ou restituição dar-se-á após a
expiração deste instrumento contratual.

2.16.8.15.2. A  garantia  será  obrigatoriamente  revista  e  complementada quando
houver redução da sua representatividade percentual por variação econômica do
contrato ou descontos de valores devidos ao CONTRATANTE, a exemplo de multas,
quando for   caso.

2.16.8.15.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais
e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.

2.16.8.15.4. O cálculo da atualização monetária do valor caucionado em dinheiro
será feito aplicando-se o índice mais vantajoso para a Administração entre a data
de retenção da caução e da devolução do seu valor. 

2.16.8.15.5. A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados da assinatura do Contrato.
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