PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2021
IDENTIFICADOR LICITAÇOES-E: 856259

Início do acolhimento das propostas eletrônicas

A partir de 22/02/21

Abertura das propostas eletrônicas

Dia 01/03/21 às 09:00 horas

Início da sessão pública de disputa

Dia 01/03/21 às 11:00 horas

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD)
POSTGRESQL NAS MODALIDADES 24X7 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA) E 8X5 (8 HORAS
POR DIA NOS 5 DIAS ÚTEIS DA SEMANA) PARA OS TRIBUNAIS TRABALHISTAS COPARTICIPANTES.
Valor Global Anual Estimado

R$ 4.802.662,44
Registro de
Preços?

Coparticipação

Instrumento Contratual

Forma de
Adjudicação

SIM

SIM

ARP E INSTRUMENTO DE
CONTRATO

GLOBAL

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONFORME ITEM 10 DO EDITAL

Lic. Exclusiva ME/EPP?

Reserv. Cota ME/EPP?

Exige Amostra/Dem.?

Dec. n. 7.174/2010?

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Prazo para envio da proposta ajustada.
Até 4 horas úteis após a convocação realizada pelo pregoeiro, conforme subitem 11.1.
Pedidos de Esclarecimentos

Impugnações

Em até 3 dias úteis antes da abertura das
propostas, conforme subitem 5.1

Em até 3 dias úteis antes da abertura das
propostas, conforme subitem 5.2

Observações Gerais
A disputa dar-se-á pelo MODO ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO
de R$ 100,00, nos termos do item 8.8 do edital.
Lote
LOTE ÚNICO

Exclusiva
ME/EPP?
Não

RELAÇÃO DE LOTES
Cota
Amostra/
ME/EPP?
Demonst.?
Não
Não

Decreto
7.174?
Não

Valor Anual
Estimado
R$ 4.802.662,44
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A UNIÃO, através do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, inscrito no
CNPJ/MF n. 37.115.425/0001-56, EM COPARTICIPAÇÃO COM OS TRIBUNAIS REGIONAIS DO
TRABALHO DESCRITOS NO ANEXO I-D, mediante a utilização de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET e por intermédio de um dos Pregoeiros designados pela Portaria
TRT/DG/GP n. 39/21, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horários
e local abaixo indicados, realizará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N. __/2021, do
tipo “MENOR PREÇO”, com modo de disputa ”ABERTO E FECHADO”, destinada ao REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO do objeto deste Edital, nos termos da Lei n.
10.520/02, LC n. 123/06 (alterada pela LC n. 147/14), Decretos n. 10.024/19 e 7.892/13,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber as Leis n. 8.666/93, n. 8.078/90 e n. 13.655/19,
além da IN n. 01/19 do Ministério da Economia e demais legislações complementares, bem como
o Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações, firmado
com o BANCO DO BRASIL S/A.
Endereço:
Núcleo Administrativo Alcedino Pedroso da Silva
Diretoria-Geral – Coordenadoria de Contratações (4º andar)
Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, n. 191,
Centro Político Administrativo,
CEP: 78049-935 - Cuiabá/MT.
Sites: www.trt23.jus.br (transparência/contratações/licitações) e www.licitacoes-e.com.br
(Banco do Brasil).
Meios para contato:
Tel/Fax: (65) 3648-4101/4301
E-mail: licitacao@trt23.jus.br.
Dias e horários: de Segunda a Sexta-feira, das 07:30 às 14:30 horas (Cuiabá-MT).
OBS: Os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de Brasília (DF), salvo
ressalva expressa.
Caros licitantes,
Recomendamos a leitura atenta e detalhada do Edital e seus anexos, especialmente em
relação as inovações resultantes do Decreto n. 10.024/19 e aos seguintes pontos do Edital:
Item 6. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação
Item 7. Do preenchimento da proposta
Item 8. Da sessão de disputa de lances – modo de disputa
Item 10. Dos documentos para habilitação (os quais deverão ser anexos ao sistema
concomitantemente à proposta de preços)
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1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente Licitação o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA AO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD) POSTGRESQL NAS
MODALIDADES 24X7 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA) E 8X5 (8 HORAS POR DIA NOS
5 DIAS ÚTEIS DA SEMANA), conforme especificações técnicas, condições e quantitativos deste
Edital e seus Anexos.
1.2. A presente licitação se trata de Coparticipação, tendo como órgão Gerenciador este TRT
da 23ª Região e Órgãos Coparticipantes descritos no Anexo I-D.
1.3. A licitação será realizada Lote Único, conforme tabela constante no Termo de Referência,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS ANEXOS
2.1. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:
Anexo I: Termo de Referência
Anexo I-A: Requisitos da Demanda
Anexo I-B: Modelo de Fiscalização Técnica - Recebimento
Anexo I-C: Modelo de Fiscalização Técnica - FNMS
Anexo I-D: Lista de Tribunais Coparticipantes e respectivos quantitativos.
Anexo II: Modelo de Proposta de Preços
Anexo III: Declarações do art. 7º, XXXIII da CF/88 e de fato impeditivo de habilitação
Anexo IV: Declaração (Microempresa, EPP ou MEI)
Anexo V: Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo V-A: Cadastro de Reserva de Fornecedores
Anexo VI: Minuta de Contrato
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam a todas as
exigências deste Edital e cuja atividade empresarial pertinente e compatível com o objeto desta
Licitação, e desde que prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico “Licitações”, site
www.licitacoes-e.com.br do BANCO DO BRASIL.
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3.2. Não poderão concorrer neste Pregão os interessados:
I) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
II) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
III) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9. da Lei n. 8.666, de 1993;
IV) que se encontre sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação.
a) Admite-se a participação de empresas em recuperação judicial, desde que
amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação (Acórdão n.
1201/20-TCU-Plenário).
V) em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
VI) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
VII) que sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
VIII) que sejam organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão n. 746/14-TCU-Plenário).
3.3. Nos termos do art. 5 do Decreto n. 9.507/18, é vedada a contratação de pessoa jurídica na
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
I) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou
II) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA
4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor
de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas nas Agências do Banco do
Brasil, sediadas no País.
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4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.4. As informações e alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o sistema
poderão ser obtidas através da Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefone: 0800 729
0500, ou na cartilha para fornecedores, disponível na opção “introdução às regras do jogo” no
site www.licitacoes-e.com.br.
4.5. As ME’s, EPP’s ou MEI’s deverão declarar sua condição no sistema, como condição para
usufruto dos benefícios previstos na LC n. 123/06.
4.5.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC n. 123/06,
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento
em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 21.1.5 deste Edital.
4.6. Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste Edital, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n.
8.666/93.
5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1. Em até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura das propostas, poderá ser feito
pedido de esclarecimentos sobre este Edital, somente por meio do e-mail
licitacao@trt23.jus.br, conforme art. 23 do Decreto 10.024/19.
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer, somente via
e-mail licitacao@trt23.jus.br, em até 3 dias úteis antes da abertura das propostas, apontando
de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entender viciarem este instrumento.
5.3. Cabe ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico responsável pela elaboração do Termo de
Referência, decidir, no prazo de até 2 dias úteis, sobre a impugnação interposta, bem como
prestar os esclarecimentos na forma solicitada.
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5.4. No campo “Mensagens”, no link deste Edital, no site www.licitacoes-e.com.br, serão
disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as informações que
o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo
frequentemente durante todo o certame.
5.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
5.6. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete
a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a realização do
certame.
5.7. Os prazos limites para recebimento dos pedidos de esclarecimentos e impugnação, devem
respeitar o horário final do expediente do TRT (15h30 - horário de Brasília).
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, CONCOMITANTEMENTE
COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura das propostas,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC n. 123, de 2006.
6.5. Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6. Até a data e horário estipulados para a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.6.1. Após a abertura das propostas, não caberá desistência dessas e os preços propostos
serão de exclusiva responsabilidade dos licitantes, não lhes assistindo direito de pleitear qualquer
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alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e
comprovado decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante, ao inserir O VALOR DE SUA PROPOSTA, PARA FINS DE DISPUTA, preencherá no
campo próprio do sistema eletrônico o PREÇO GLOBAL ANUAL PARA O LOTE, expresso em reais,
incluindo todos os custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos
trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, insumos e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto do objeto.
7.2. JÁ A PROPOSTA A SER ANEXA AO SISTEMA, JUNTAMENTE À DOCUMENTAÇÃO
HABILITATÓRIA (arquivo .pdf), deverá conter as informações indicadas abaixo:
I) ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo licitante ou seu representante
legal.
II) ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO OFERTADO, observadas as exigências
especificadas no Edital e seus Anexos.
a) A proposta não poderá impor condições ou opções, sob pena de desclassificação.
III) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE, conforme
MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS, constante no Anexo II.
IV) PRAZO DE ENTREGA, conforme especificado no Anexo I.
V) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, de no mínimo 60 dias.
VI) FORMA DE EXECUÇÃO, conforme especificado no Anexo I.
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VII) conter indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
7.3. Caso o prazo de entrega, validade da proposta e prazo de suporte técnico não forem
expressamente indicados na proposta eletrônica, será considerado como aceito, para efeito de
julgamento, aqueles indicados acima.
7.4. Caso seja informado prazo em desacordo com o mínimo estipulado, será facultada ao
Pregoeiro a realização de diligências, e, não sendo ajustado o prazo pelo licitante, a proposta será
desclassificada.
7.5. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
7.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis.
7.8. No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa e obtenção da proposta
mais vantajosa, o Pregoeiro poderá sanar, por meio de diligência (art. 43, § 3º da Lei n. 8.666/93),
eventuais ausências de informações, erros ou falhas, que não alterem a substância das propostas,
dúvidas acerca da exequibilidade da proposta, bem como documentos e sua validade jurídica,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8. DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES – MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou que contenham
vícios insanáveis.
8.2.1. Também será desclassificado o licitante que se identificar no campo próprio para
inserção de valores ou na descrição de sua proposta no sistema antes da disputa.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará, após a disputa, campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global anual do Lote.
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.8. 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
de R$ 100,00.
8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante e o intervalo entre lances de
licitantes distintos não poderão ser inferiores a 5 (cinco) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E
FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.12. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela
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possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste subitem, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.14. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada após decorrido o prazo informado aos
participantes no sistema.
8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
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esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n. 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n. 8.538, de 2015.
8.21.1. Caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído
do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006,
poderá o Pregoeiro, em sede de diligência, consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e
outros) ”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no
exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de
início de atividade no exercício considerado, sendo que constatada, após a diligência, a
ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §9°,
9°- A, 10 e 12, da Lei Complementar n. 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes (Acórdão n. 1.793/11-TCU-Plenário).
8.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
8.23. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
8.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
8.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
8.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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8.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.666, de 1993.
8.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
8.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
8.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.29.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 horas úteis,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
8.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n. 10.024/19.
9.1.1. Os valores unitários máximos aceitos são aqueles discriminados no Anexo I deste Edital.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/18 – TCU – Plenário), que apresentar preço
manifestamente inexequível, que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o
seu julgamento.
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
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9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema e a ocorrência será registrada em ata.
9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, sob pena de desclassificação.
9.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham cunho declaratório, as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a sua continuidade.
9.10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no
edital.
9.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à fase subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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9.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
10. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (OS QUAIS DEVERÃO SER ANEXOS AO SISTEMA
CONCOMITANTEMENTE À PROPOSTA DE PREÇOS)
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
10.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, 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.
10.1.3.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
10.2. Na hipótese de constatação de impedimento indireto no SICAF, o licitante será, em
observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, convocado para se manifestar para
que o Pregoeiro possa analisar se a criação ou uso da pessoa jurídica licitante teve o intuito de
burlar a pena administrativa anteriormente aplicada à empresa distinta apontada no registro do
SICAF, nos termos dos Acórdãos 1.831/14 e Plenário e 2.218/11 - 1ª Câmara, ambos do TCU.
10.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.3. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ANEXO IV, caso tenha
interesse em usufruir dos benefícios concedidos pela LC n. 123/06.
10.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
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regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n. 03/18.
10.4.1. 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.
10.4.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, § 3º, do Decreto n. 10.024/19.
10.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 4 horas úteis, sob pena
de inabilitação.
10.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
10.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
10.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
10.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
10.9. Ressalvado o disposto no subitem 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.10. Habilitação jurídica:
10.10.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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10.10.2. no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
10.10.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.10.4. no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.10.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
10.10.6. os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
10.11. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
10.11.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751/14, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
10.11.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.11.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, CNDT;
10.11.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
10.11.6. prova de regularidade com a Fazenda MUNICIPAL do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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10.11.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.12. Qualificação Econômico-Financeira:
10.12.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, datada dos últimos 90 dias ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
10.12.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/05, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
10.12.2. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;
10.12.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
10.12.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto
social;
10.12.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) IGUAIS OU SUPERIORES A
1 (UM), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
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LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.12.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior a
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.
10.13. Qualificação Técnica:
10.13.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove ter a licitante prestado, de forma satisfatória e por tempo
mínimo de 3 anos, serviço de suporte técnico ao PostgreSQL em instituição que possui base de
dados de volume superior a 5 Terabytes[FTN1], englobando instalação, configuração,
implementação de soluções de alta disponibilidade no ambiente e também em pelo menos 3
das ferramentas abaixo listadas[FTN2]:
a) PGBouncer;
b) PGPool-II;
c) PGBarman;
d) RepMgr;
e) PGBadger;
f) PGWatch;
10.13.1.1. É possível comprovar o período mínimo de 3 anos[FTN3], exigido no item
supra, mediante o somatório dos tempos de prestação de serviço comprovados em mais de um
atestado de capacidade técnica, com no mínimo 1 ano cada;
10.13.1.2. O atestado deverá conter ainda as seguintes informações, que permitam a
identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como:
a. Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;
b. Nome e CNPJ da licitante que prestou o serviço ao emitente;
c. Período em que a licitante prestou os serviços ao emitente;
d. Data de emissão do atesto ou da certidão;
e. Descrição dos serviços prestados
f. Identificação e assinatura do signatário (nome e cargo que exerce na emitente).
10.13.1.3. Em sede de diligência, o Pregoeiro poderá solicitar as informações e
documentos que eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual do contratante e local em que foram prestados os serviços.
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10.14. DECLARAÇÃO, nos termos do ANEXO III;
10.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, essa será convocada, no prazo de 5 dias úteis, após a
verificação da habilitação, para comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.15.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade dessa.
10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
10.18. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante DEVERÁ SER ENCAMINHADA NO PRAZO DE 4 HORAS ÚTEIS, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá conter as informações exigidas
no subitem 7.2.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei n. 8.666/93).
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros e a consequente soma desses, desde que não ultrapassem o valor global ofertado; no
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caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis no sistema, após a homologação.
11.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação e por parte da proposta de preços,
fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, EM ATÉ 1 HORA, DE FORMA MOTIVADA
E EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, manifestar sua intenção de recorrer.
12.1.1. A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo estipulado
no subitem anterior, implicará na decadência do direito de recurso, permitindo ao Pregoeiro
adjudicar o objeto à licitante vencedora.
12.1.2. A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido
automaticamente o prazo de 3 dias para apresentar suas razões de recurso, as quais deverão
ser encaminhadas exclusivamente por meio do e-mail: licitacao@trt23.jus.br.
12.1.3. Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões
em igual prazo e forma, começando a contar seu prazo do término do prazo do recorrente, sem
necessidade de intimação.
12.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento:
I) tempestividade;
II) legitimidade recursal;
III) interesse de agir;
IV) forma escrita e pedido de nova decisão;
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V) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão.
12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Coordenadoria de Contratações, em dias úteis, no horário das 07:30 às 14:30 horas (horário de
Cuiabá/MT), podendo ser disponibilizados digitalmente, por meio de solicitação formal.
12.4. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o Pregoeiro analisará e
reconsiderando ou não sua decisão de forma fundamentada, encaminhará os autos devidamente
instruídos, no prazo de até 5 dias úteis à Autoridade Superior.
12.5. Eventuais recursos intempestivos ou meramente protelatórios (sem o mínimo de
plausibilidade) poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em sede de juízo de admissibilidade,
e serão submetidos à análise da Autoridade Superior no momento da homologação (Acórdão
1440/07, Plenário do TCU).
12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, § 1º da LC 123/06. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2. Os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta, por
meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.
14. DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES
14.1. Após a declaração do vencedor do objeto, os licitantes remanescentes serão convocados,
para no prazo de até 30 minutos, se manifestarem via chat, acerca do interesse em participar da
formação de Cadastro de Reserva, nos termos do Decreto 7.892/13.
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14.2. Será incluído, na Ata de Registro de Preços, na forma do anexo V-A, o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência
da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei n. 8.666/93.
14.2.1. O registro tem por objetivo suprir a demanda no caso de impossibilidade de
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto
7.892/13.
14.2.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata será respeitada nas
contratações
14.3. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.2 deste item, serão
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
14.4. A habilitação dos fornecedores que comporão o Cadastro de Reserva, será efetuada nas
condições previstas no item 10 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/13.
14.5. Os licitantes registrados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a manter a proposta
ofertada, estarão sujeitos às penalidades constantes do subitem 21.1.2 do item 21 deste Edital.
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade Competente, após a regular decisão
sobre os recursos apresentados.
15.2. Em ambos os casos a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório.
16. DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1. A Contratada deverá apresentar garantia contratual no valor de 5% do valor anual
atualizado do contrato, nos termos da Cláusula Décima Terceira da minuta do Instrumento de
Contrato (Anexo VI).
17. OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
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17.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 5 dias úteis, contados
a partir da sua convocação, a qual se dará via e-mail (constante no cadastro do SICAF ou da
documentação apresentada), para assinatura da Ata de Registro de Preços e, no momento
oportuno, em igual prazo para assinatura do Instrumento Contratual.
17.1.1. O prazo previsto para assinatura da ARP e Contrato poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado formalmente pela Adjudicatária e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
17.1.2. A assinatura da ARP e Contrato poderá se dar por meio de certificado digital, conforme
instruções contidas no e-mail de convocação, arcando a signatária com os custos inerentes a sua
certificação.
17.2. Por ocasião da assinatura da ARP e Contrato, verificar-se-á, por meio do SICAF e de outros
meios, se a Adjudicatária mantém as condições de habilitação.
17.3. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF e/ou de outros meios, a Adjudicatária
deverá regularizar a situação no prazo de até 05 dias, sob pena de aplicação da sanção do subitem
21.1.3.
17.4. O não comparecimento no prazo da convocação, a não assinatura da ARP e/ou Contrato,
ainda que de forma parcial, acarretará a imediata perda do direito de contratar, sem prejuízo das
sanções do subitem 21.1.3, salvo em face de motivo de força maior, devidamente justificado,
comprovado e aceito pela Administração.
17.5. Quando a Adjudicatária convocada não assinar a ARP e/ou retirar/receber a Nota de
Empenho no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocado outra licitante para
fazê-lo, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
obedecida a ordem de classificação, conforme estabelece o § 2º do art. 64 da Lei n. 8.666/93.
17.6. Como condição para assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá comprovar que possui
serviço de discagem gratuita 0800, de abrangência nacional, disponível 24x7, com atendimento
em língua portuguesa, bem como apresentar os seguintes documentos:
I) Declaração informando que possuirá, na data de assinatura do contrato e durante toda
a sua vigência, estrutura de pessoal qualificado e suficiente para atender prontamente às
demandas inerentes ao objeto a ser contratado, com pelo menos:
a) Os membros da equipe de suporte devem possuir conhecimentos técnicos em
bancos de dados PostgreSQL, comprovado por meio da apresentação, para cada membro da
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equipe, de certificado de conclusão de curso de, no mínimo 40 horas-aula, ou certificação
PostgreSQL válida, e experiência em administração avançada de banco de dados
PostgresSQL, com comprovação realizada mediante cópia autenticada de Carteira de Trabalho
(CTPS), ou registro de empregados regularizado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e
declaração do empregador com descrição das atividades desenvolvidas pelo profissional; ou por
intermédio de contrato de prestação de serviços em que conste a descrição das atividades
desenvolvidas;
b) A empresa deverá ter pelo menos um profissional com vínculo comprovado com a
comunidade PostgreSQL, que será validado através do nome do profissional na página de
releases de uma das versões ativas do produto https://www.postgresql.org/docs/release/XX.0/;
17.7. Todas as comprovações das informações declaradas no item anterior serão objeto de
verificação no ato da assinatura do contrato, e poderão ser objeto de verificação a qualquer
tempo ao longo da vigência do contrato;
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos na ARP,
no Termo de Referência e Instrumento de Contrato anexos a este Edital.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA SIGNATÁRIA/CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Signatária/CONTRATADA são as estabelecidas na ARP,
no Termo de Referência e Contrato anexos a este Edital.
20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) e
Minuta de Contrato (Anexo V), anexos a este Edital.
21. DAS SANÇÕES
21.1. Aquele que cometer as condutas abaixo descritas, ficará sujeito às seguintes penalidades,
sem prejuízo das multas previstas neste Edital, e seus anexos, e demais cominações legais:
21.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 4 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
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21.1.2. Não manter a proposta.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 12 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.1.3. Não assinar a ARP, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 12 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.1.4. Falhar na execução do objeto ou não manter as condições de habilitação.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 12 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.1.5. Apresentação de documentação falsa.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 24 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.1.6. Comportar-se de modo inidôneo.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 24 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.1.7. Fraudar na execução do objeto.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 30 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.1.8. Cometer fraude fiscal.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 40 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
21.2. Na apuração dos fatos, a Administração atuará com base no princípio da boa-fé objetiva,
assegurando à licitante ou contratante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo
e qualquer meio de prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.
21.3. A Administração deverá formar sua convicção com base na demonstração dos fatos e
condutas praticadas, devendo, quando necessário, promover diligências para a apuração da
veracidade dos documentos e informações apresentadas na defesa.
21.4. As penalidades referentes à irregular execução do Contrato serão apuradas pelo Fiscal do
Contrato, na forma do art. 67 da Lei n. 8.666/93.
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21.5. A aplicação das sanções será precedida de processo administrativo, assegurada defesa
prévia.
21.6. Caso haja, durante o processo de aplicação de penalidade, indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n. 12.846/13, como ato lesivo à administração pública nacional
ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos
termos do art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93.
22.2. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital considerar-se-ão:
I) Salvo ressalva expressa, todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o
horário de Brasília (DF).
II) Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serão
consecutivos.
III) Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis (de expediente no TRT).
IV) Prazos em horas úteis terão seu início e término computados durante o expediente
deste Tribunal (das 07:30 às 14:30 horas, Cuiabá-MT).
22.4. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da
contratação, salvo a devida autorização por este Regional, nos termos do art. 72 da Lei n.
8.666/93.
22.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações
que se fizerem necessárias, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93.
22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
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22.7. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão, nessa ordem, as deste Edital, Termo de Referência (e
anexos), Ata de Registro de Preços e Contrato.
22.8. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de
fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou
provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou
indenização por esses fatos.
22.9. As questões decorrentes do presente instrumento, que não dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro de Cuiabá, Seção Judiciária de Mato
Grosso, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
(Assinado digitalmente)
THIAGO SIGARINI FLORES SILVA
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
Contratação, em regime mensal e pelo período inicial de 30 meses, de suporte técnico
especializado e manutenção preventiva e corretiva ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados
(SGBD) PostgreSQL nas modalidades 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) e 8x5 (8 horas
por dia nos 5 dias úteis da semana) para os Tribunais Trabalhistas, de forma a atuar na solução
de quaisquer problemas que venham afetar negativamente o desempenho ou interromper o
funcionamento do banco de dados, provendo a solução de tais eventos dentro do menor espaço
de tempo possível, de forma a assegurar a manutenção nos limites dos Níveis Mínimos de Serviço
(NMS).
Cada item de contratação corresponderá ao serviço de suporte para um servidor (físico ou
virtualizado) com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL (doravante apenas
PostgreSQL) instalado, na modalidade escolhida (24x7 ou 8x5).
Os serviços deverão ser prestados de remotamente, por e-mail, telefone ou serviços de
mensageria eletrônica, por meio de orientações, fornecimento e aplicação de correções de
softwares ou scripts ou, quando necessário, por acesso remoto ao ambiente do contratante
utilizando-se de ferramentas e credenciais disponibilizadas pelo contratante, com expectativa de
quantitativos totais apresenta-se abaixo:
UNIDADE QUANTILOTE ITEM
DESCRIÇÃO
DADE
Prestação de serviços de suporte técnico
especializado e manutenção preventiva e corretiva ao
Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL Servidor/
1
62
na modalidade 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por
mês
Ú
semana), de acordo com os requisitos e níveis
N
mínimos de serviço detalhados no Anexo I-A
I
Prestação de serviços de suporte técnico
C
especializado e manutenção preventiva e corretiva ao
O
Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL Servidor/
2
51
na modalidade 8x5 (8 horas por dia nos 5 dias úteis da
mês
semana), de acordo com os requisitos e níveis
mínimos de serviço detalhados no Anexo I-A
Tabela 1 - Definição do objeto
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Ao longo da última década a Justiça do Trabalho passou por uma intensa transformação
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tecnológica, informatizando as atividades e processos de trabalho tanto da área fim quanto da
área meio. Em decorrência desta transformação foram implantados vários sistemas
informatizados, alguns deles, como o caso do PJe-JT - Processo Judicial Eletrônico da Justiça do
Trabalho, tornaram-se absolutamente imprescindíveis para que os Regionais possam entregar,
de forma célere e eficiente, a prestação jurisdicional de primeiro e segundo graus que lhes
competem.
Fruto de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), para
elaboração de um sistema único de tramitação eletrônica de processos judiciais, o PJe-JT é
atualmente o sistema mais importante da Justiça Trabalhista, que permitiu a completa
substituição da tramitação de autos físicos (em papel) pela tramitação eletrônica. Dentre os
principais avanços que o PJe-JT proporcionou à Justiça, têm-se a possibilidade de: visualização da
totalidade dos processos judiciais por meio de computadores em virtualmente qualquer lugar;
definição dos fluxos processuais pelas próprias diretorias judiciárias dos órgãos jurisdicionais;
produção de novos documentos, inclusive pelos advogados das partes; e integração dos órgãos
judiciais com instituições externas ao Judiciário, como a Receita Federal, a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), o Ministério Público e a Advocacia da União (AGU).
O sistema do PJe-JT contempla ainda atividades essenciais ao andamento das ações
judiciais, tais como autuação, numeração, validação e cadastro, distribuição, audiência, perícias,
intimação, central de mandados, certidões, atribuição de segredo de justiça e sigilo de
informações.
Ante o que foi dito, é possível depreender o quão crítico é o PJe-JT para a Justiça
Trabalhista, e por conseguinte toda a infraestrutura tecnológica que suporta o funcionamento
deste sistema. Neste sentido, cabe ressaltar que um dos elementos que compõe a infraestrutura
tecnológica do PJe-JT é o banco de dados (ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD),
implementado pelo software PostgreSQL. Um banco de dados é elemento fundamental para o
funcionamento de qualquer aplicação coorporativa. Ele é o responsável pelo armazenamento e
recuperação dos dados manipulados pela aplicação, de forma que uma eventual
indisponibilidade do banco de dados resulta diretamente em indisponibilidade da aplicação. O
PJe-JT utiliza o PostgreSQL (versão 11.6), um sistema gerenciador de banco de dados relacional,
desenvolvido como projeto de código aberto. Nesse cenário, qualquer incidente que afete o
servidor de banco de dados, pode implicar em degradação ou mesmo indisponibilidade no
sistema PJe-JT, impactando na mesma proporção as atividades jurisdicionais de todo o Regional,
atingindo os magistrados, servidores, advogados, as partes e repercutindo de maneira negativa
na imagem do órgão perante todos esses atores e à opinião pública em geral.
A dependência do PJe-JT para com o banco de dados requer que problemas inerentes à
manutenção e atualizações do ambiente de banco de dados mereçam tratamento especializado,
garantido por suporte técnico devidamente capacitado, condizente com a premissa de plena
disponibilidade do Processo Judicial eletrônico. Neste sentido o Conselho Superior da Justiça do
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Trabalho (CSJT) identificou ser obrigatório manter um serviço de suporte especializado ao banco
de dados PostgreSQL, que integra a infraestrutura do PJe, necessidade esta que foi materializada
no guia de infraestrutura do sistema, bem como no ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV Nº 71, de 4 de
abril de 2018, que define o conjunto dos itens orçamentários obrigatórios
e
a
padronização para preenchimento do campo “observação” dos empenhos referentes à
execução dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, previstos na Resolução
CSJT n.º 202, de 25 de agosto de 2017.
Não obstante o uso do banco de dados PostgreSQL pelo PJe-JT, outros sistemas
administrativos e judiciais mantidos pelos Regionais, tais como os elencados abaixo, também o
utilizam:
• Sistemas satélites ao Pje-JT;
• E-Gestão – Sistema de Estatísticas da Justiça do Trabalho;
Como se vê, não apenas o PJe-JT, mas um leque de aplicações utilizadas em um Regional,
que acabam compondo todo um ecossistema computacional, dependem do banco de dados
PostgreSQL para funcionarem. Diante disso, a Justiça do Trabalho demanda a contratação de
serviços de suporte técnico, uma vez que não conta, em seu quadro de pessoal, com
colaboradores com nível de conhecimento especializado compatível com a criticidade do sistema
de banco de dados para os Regionais, em especial quando levando em conta a dependência do
PJe-JT para com o referido banco de dados, a necessidade de manutenção do sistema disponível
em regime 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) e a meta de obter os menores tempos de
interrupção não programada possíveis, a bem de garantir uma boa entrega jurisdicional.
Isso posto, o objetivo da contratação em evidência neste instrumento encontra-se
expresso Documento de Oficialização da Demanda (DOD), no qual consta como descrição
resumida da demanda a contratação de “Contratação de suporte para o software de banco de
dados utilizado para armazenamento e funcionamento do PJe”, neste caso, o PostgreSQL.
Salienta-se, finalmente, que considerando a objetivo em comum da missão de todos os
Tribunais que compõem a Justiça do Trabalho e por consequência também o compartilhamento
do mesmo código e infraestrutura para o funcionamento do PJe-JT, o presente instrumento
servirá para orientar a contratação da mesma solução para todos os Tribunais que dela
necessitem e que assim se manifestaram mediante consulta de interesse encaminhada por meio
dos ofícios nº 06/2020-TRT23/STIC de 16 de junho de 2020 e nº 12/2020-TRT23/STIC de 19 de
outubro de 2020.
2.2. OBJETIVOS
Com a contratação da solução espera-se alcançar os seguintes objetivos:
• Manter o PostgreSQL e seus bancos de dados ativos, íntegros e disponíveis 24 horas por
dia, 7 dias por semana, nos 365 dias do ano;
• Assegurar que não venham ocorrer interrupções não programadas no PJe-JT em razão de
indisponibilidade do PostgreSQL;
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• Assegurar o cumprimento dos prazos máximos de manutenção nas interrupções
programadas;
• Garantir que o desempenho do PostgreSQL esteja sempre de acordo com as necessidades
dos usuários do PJe-JT e demais sistemas que suporte;
• Permitir dimensionamento de necessidades e provisionamento de recursos
computacionais em tempo hábil, antecipando eventuais problemas de capacidade ou
desempenho que possam ser detectados precocemente.
2.3. BENEFÍCIOS
Com a aquisição da solução espera-se obter os seguintes benefícios:
• Contribuir para a manutenção dos índices de disponibilidade dos sistemas dependentes
do PostgreSQL, em especial o PJe-JT, responsável por suportar toda a atividade de
prestação jurisdicional;
• Contribuir para os índices de satisfação dos usuários (internos e externos) dos sistemas
que dependem do PostgreSQL, tanto quanto à disponibilidade, quanto ao desempenho e
à integridade das informações acessadas;
• Contar com equipe especializada no PostgreSQL para a resolução de problemas, solução
de dúvidas e prospecção de soluções tecnológicas que estejam além do alcance das
equipes internas;
• Obter uma resposta rápida a efetiva a eventuais incidentes que possam vir afetar o
PostgreSQL, principalmente nos casos em que seja necessária intervenção para o pronto
restabelecimento da normalidade da operação;
2.4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
(Resolução CNJ 182/2013 Art. 18º, § 3º, II, ‘d’)
A Tabela 2 identifica os planos e os respectivos objetivos estratégicos alinhados ao objeto
a ser contratado.
Plano
Objetivo estratégico
PEI
2.1-Efetivar a gestão dos serviços de TIC
PETIC
3.1-Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
PETIC
3.2-Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
OE-2: Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
ENTIC-JUD
administrativas
PETIC-JT
Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
Tabela 2 - Alinhamento estratégico
2.5. PLANO DE AQUISIÇÃO
O objeto a ser contratado encontra-se previsto no Plano de Contratações de STIC (PCSTIC)
do corrente ano, disponível para acesso no portal do TRT23, conforme Tabela 3:
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Plano
PCSTIC 2020

Item
02

Descrição
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRES
Tabela 3 – Previsão nos planos de contratações

2.6. REFERÊNCIA AOS ESTUDOS PRELIMINARES
(Resolução CNJ 182/2013 Art. 18º, § 3º, II, ‘e’)
O Estudo Técnico Preliminar realizado durando o processo de planejamento da contratação
pode ser encontrado no Documento 13 do PROAD 1141/2020.
2.7. RELAÇÃO ENTRE O QUANTITATIVO PREVISTO E O A SER CONTRATADO
(Resolução CNJ 182/2013 Art. 18º, § 3º, II, ‘f’)
A relação entre o quantitativo previsto e o a ser contratado encontra-se disponível na
“Seção 1.8.5” do Estudo Técnico Preliminar – ETP, constante no Documento 13 do PROAD
1141/2020.
2.8. ANÁLISE DE MERCADO
Informações referentes à Análise de Mercado constam do ETP.
2.9. NATUREZA DO OBJETO
O objeto a ser contratado possui características comuns e usuais de bens e serviços
encontradas atualmente no mercado de TIC, podendo ser classificado como “bem comum” no
conceito estabelecido pela Lei n. 10.520/02 e pelo Decreto n. 10.024/19 e, consequentemente,
ser contratado por meio de Pregão Eletrônico.
O serviço a ser contratado é essencial para atividades do Regional, em especial para a
prestação jurisdicional, uma vez que a interrupção no funcionamento do SGBD PostgreSQL
impacta no funcionamento do sistema PJe-JT. Portanto, é justificável que sua natureza seja
continuada.
2.10. PARCELAMENTO DO OBJETO
O objeto em questão é a contratação de serviços de manutenção de software, com
finalidade e natureza semelhantes, variando os itens apenas quanto ao nível de exigência do
Nível Mínimo de Serviços e sendo, portanto, inviável o parcelamento do objeto em diferentes
lotes, ficando o objeto apenas dividido em 2 itens, de forma a que cada órgão participante possa
contratar a quantidade prevista para suas necessidades, conforme o quadro abaixo:
UNIDAD
LOTE ITEM
DESCRIÇÃO
QTD
E
Ú
Prestação de serviços de suporte técnico especializado e
N
manutenção preventiva e corretiva ao Sistema Gerenciador Servidor
1
62
I
de Banco de Dados PostgreSQL na modalidade 24x7 (24
/mês
C
horas por dia, 7 dias por semana), de acordo com os
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O

2

requisitos e níveis mínimos de serviço detalhados no Anexo
I-A
Prestação de serviços de suporte técnico especializado e
manutenção preventiva e corretiva ao Sistema Gerenciador
de Banco de Dados PostgreSQL na modalidade 8x5 (8 horas
por dia nos 5 dias úteis da semana), de acordo com os
requisitos e níveis mínimos de serviço detalhados no Anexo
I-A
Tabela 4 - Parcelamento do objeto em lotes e itens

Servidor
/mês

51

2.11. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Para a contratação dos serviços e aquisição dos bens aqui descritos, como possuem
características usuais e cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, e como o objetivo da
contratação é atender diversos órgãos integrantes da Justiça do Trabalho, deverá ser realizada
licitação para registro de preços na Modalidade Pregão, tipo menor preço, na forma eletrônica,
conforme estabelecido na Lei nº 10.520/02 e prescrito na “Seção 3.6” do Estudo Técnico
Preliminar – ETP, constante no Documento 13 do PROAD 1141/2020.
2.12. INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O objeto da contratação consta no sistema SIGEO-JT como item de proposta orçamentária
para o exercício de 2020, da seguinte forma:
Código do item 151242020138343
Descrição do Item STIC (2) - SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS
POSTGRES
Programa de Trabalho 02.122.N19B.4256.0051 - Apreciação de Causas na Justiça do
Trabalho
Natureza da despesa 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
Subelemento de 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO
Despesa SOFTWARES
Valor R$ 151.008,00
Tabela 5 - Classificação orçamentária
2.13. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência deste contrato será de 30 meses, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, com eficácia após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.
Tal vigência se justifica pelo fato de que a complexidade da contratação em tela, combinada
com a importância do ambiente objeto dos serviços para o funcionamento deste Tribunal e a
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pequena quantidade de prestadores de serviços dessa natureza no mercado levariam a um
esforço administrativo demasiado caso tivesse que ser realizado em contratos com vigência
anual, sem que isso resulte, até onde se pôde observar, em melhor desempenho dos serviços ou
economia de recursos financeiros.
Soma-se ainda o fato de que quanto maior o prazo de vigência inicial, maior será a
segurança para as empresas ofertarem seus preços, tendo em vista a estabilidade oferecida no
negócio e sua diluição de custos ao longo do tempo, sem, todavia, prejudicar a possibilidade de
reavaliação da qualidade dos serviços e a vantajosidade dos preços a cada 12 meses.
2.14. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
Embora contratações devam observar a legislação e princípios de responsabilidade
socioambiental como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e o Guia de
Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução nº 103/2012 do CSJT), o objeto a
ser adquirido não se encontra previsto nos critérios dos mesmos.
2.15. CONFORMIDADE TÉCNICA E LEGAL DO OBJETO
Não se aplica.
2.16. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE
Durante o período de vigência do contrato sem prejuízo para as obrigações mencionadas
em outros dispositivos deste instrumento ou de qualquer outra obrigação imposta por lei, serão
obrigações da CONTRATANTE:
2.16.1. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias ao cumprimento do
contrato, inclusive acesso remoto ao software objeto do contrato, quando
devidamente justificado e sob as condições de segurança e sigilo pactuadas;
2.16.2. Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que sejam necessários ao cumprimento
do contrato;
2.16.3. Designar, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei de Licitações e
Contratos, um representante responsável pela fiscalização e acompanhamento do
contrato, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o
Contratante ou para com terceiros;
2.16.4. Emitir a Ordem de Serviço após a assinatura do contrato, conforme prazo
descrito neste Termo de Referência
2.16.5. Aplicar as penalidades cabíveis, garantindo a prévia e ampla defesa da
CONTRATADA;
2.16.6. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução
serviço contratado;
2.16.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que apresentarem desconformidade
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com o disposto no Termo de Referência;
2.16.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de eventual aplicação de multas
previstas no contrato;
2.16.9. Acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços objeto da presente
contratação, através de servidores designados especialmente para este fim;
2.16.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços
executados para fins de aceite na ocasião dos faturamentos mensais;
2.16.11. Receber os serviços provisoriamente e definitivamente, mediante termo de
recebimento e em conformidade com a legislação;
2.16.12. Atestar as faturas de serviço apresentadas mensalmente pela CONTRATADA,
informando imediatamente e por escrito sobre a eventuais glosas a serem aplicadas,
justificando seus motivos;
2.16.13. Efetuar o pagamento mensal no prazo estipulado
2.16.14. Emitir atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.
2.17. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA
Durante o período de vigência do contrato, sem prejuízo para as obrigações mencionadas
em outros dispositivos deste instrumento ou de qualquer outra obrigação imposta por lei, serão
obrigações da CONTRATADA:
2.17.1. Comunicar à área de TI, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
2.17.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
2.17.3. Executar perfeitamente os serviços contratados, por meio de pessoas idôneas e
tecnicamente capacitadas, dentro dos prazos ajustados, com observância dos
horários estabelecidos para atendimento e responsabilização por quaisquer prejuízos
advindos de eventual descumprimento do acordado;
2.17.4. Manter consistentes, atualizados e disponíveis para entrega os relatórios de
procedimentos realizados com os recursos produzidos e/ou alterados durante a
execução dos serviços contratados;
2.17.5. Fornecer e manter relação atualizada, com nome e qualificação dos técnicos
responsáveis pela execução dos serviços nos ambientes do Contratante;
2.17.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, a cujas
reclamações obrigam-se a atender prontamente;
2.17.7. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os
ônus decorrentes de má fiscalização. Esta dar-se-á independentemente daquela será
exercida pelo Contratante;
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2.17.8. Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à
prestação dos serviços previstos neste termo de referência, com a qualidade e o rigor
exigidos;
2.17.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos
serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza
2.17.10. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização realizada pelo Contratante, no tocante à
execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no
contrato;
2.17.11. Atender, nas condições ora estabelecidas, a todo e qualquer chamado que venha
a receber do Contratante, associado ao objeto do contrato, conforme prazos
estabelecidos no Termo de Referência;
2.17.12. Comprovar, sempre que solicitado pelo Contratante e no prazo máximo de 5 dias
corridos, que possui, em seu quadro, os profissionais relacionados na QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA;
2.17.13. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que estes não têm
nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
2.17.14. Não transferir a responsabilidade da Contratada, total ou parcialmente, para
outras entidades de qualquer natureza, inclusive fabricantes e representantes;
2.17.15. Abster-se, em qualquer hipótese, de veicular publicidade ou outra informação
acerca das atividades objeto do Contrato sem prévia autorização do Contratante;
2.17.16. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da
execução contratual, assim como sobre as demais informações internas do
Contratante, sobre os quais a Contratada tiver conhecimento;
2.17.17. Não deixar de executar atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto
contratado, sob qualquer alegação, inclusive sob pretexto de eventual inexecução
anterior de algum procedimento;
2.17.18. Indicar seus representantes, para fins de contato e demais providências
inerentes à execução do Contrato;
2.17.19. Formalizar o encerramento dos serviços, com procedimentos e Termo de
Aceitação;
2.17.20. Documentar, registrar e entregar ao Contratante, em formato eletrônico e,
quando requerido, em cópias impressas, todos os serviços prestados;
2.17.21. Avisar, por escrito, à área de TIC sobre todos os erros, incoerências ou
divergências que possam ser levantados nestas especificações, para que sejam
tomadas as providências devidas.
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3. MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
3.1. PAPÉIS DOS PRINCIPAIS ATORES
A Tabela 8 apresenta os papéis a serem desempenhados pelos principais atores do órgão
e da empresa envolvidos na gestão e execução da contratação.
Papel
Responsabilidade
Estabelecer contato, quando necessário, com a contratada para a
troca de informações relacionadas à execução contratual,
encaminhamento de demandas, notificação de irregularidades e
de aplicação de penalidades.

Gestor do Contrato

Fiscal
Demandante
Contrato

do Acompanhamento da execução contratual sob o aspecto de sua
efetividade, verificando se os objetivos da contratação têm sido
alcançados.

Fiscal Técnico do Contrato

Fiscal Administrativo
Contrato

Preposto

Acompanhamento da execução contratual sob o aspecto de sua
eficiência, verificando se as exigências operacionais contidas no
contrato e edital de licitação têm sido observadas.

do Acompanhamento da execução contratual sob o aspecto de sua
conformidade legal e administrativa, verificando se a contratada
mantém as exigências legais e regulatórias que a habilitaram a
celebrar o contrato.
Acompanhar a execução contratual sob a ótica da contratada. É o
responsável oficial por manter as relações entre contratante e
contratada.
Tabela 6 – Papéis dos principais atores

3.2. DINÂMICA DE EXECUÇÃO
A Tabela 9 apresenta o cronograma que contém a dinâmica da execução da contratação da
prestação de serviços de prestação continuada, que deverá ocorrer em ciclos mensais,
exceto pela primeira etapa.
Data
Atividade/Etapa
Dia D

Assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço

Dia D + 10 dias

A CONTRATADA terá até 10 dias após a emissão da Ordem de
Serviço para apresentar os documentos e informações necessárias
à abertura e acompanhamento de chamados, e iniciar efetivamente
a prestação dos serviços
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Data de NOTIFICAÇÃO de Início da prestação dos serviços de suporte. A CONTRATADA deverá
início da prestação do NOTIFICAR o CONTRATANTE do início da prestação do serviço
serviço após assinatura do respeitando todos os requisitos deste TR. Esta data servirá de base
contrato.
para os ciclos mensais de pagamento.
Data do início dos serviços Início do ciclo mensal de prestação dos serviços de suporte.
mensais
Início do ciclo mensal de Encerramento do ciclo mensal de prestação de serviços
prestação dos serviços + 30
dias
Encerramento do ciclo Emissão e entrega de Relatório de Mensal de Atendimentos
mensal + 5 dias úteis
Técnicos (RMAT)
Entrega do RMAT + 3 dias Emissão da autorização de faturamento (Termo de Recebimento
úteis
Provisório)
Entrega de NF/Fatura + 2 Emissão do ateste e autorização para liquidação e pagamento
dias úteis
(Termo de Recebimento Definitivo)
Emissão do ateste + 5 dias
Liquidação da despesa e pagamento da Nota Fiscal/Fatura
úteis
Tabela 7 - Cronograma de execução de serviços continuados

3.3. INSTRUMENTOS FORMAIS
Os instrumentos formais a serem utilizados durante a vigência contratual estão listados
abaixo, dentre outros que circunstâncias específicas podem ensejar:
• Nota de empenho de despesa;
• Instrumento Contratual;
• Ordem de serviço;
• Termo de Recebimento Provisório;
• Termo de Recebimento Definitivo;
• Notificações e convocações administrativas por e-mail;
• Notificações e convocações administrativas por ofício impresso;
• Registro de Atendimento Técnico, que documentam os chamados de suporte técnico
abertos por telefone, e-mail, chat ou formulário em página de internet;
• Relatório Mensal de Atendimentos Técnicos, que relacionam mensalmente todos os
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chamados de suporte técnico abertos no mês a que se referem, com seus respectivos
dados de atendimento;
• Nota Fiscal/Fatura.
3.4. FORMA DE ACOMPANHAMENTO DA GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO
3.4.1. Nível Mínimo de Serviços (NMS)
O Acordo de Nível Mínimo de Serviços (NMS) para a prestação dos serviços de suporte ao
PostgreSQL será estabelecido de acordo com o nível de severidade dos chamados que venham
ser abertos e estão descritos no item 6 do Anexo I-A deste Termo de Referência.
3.4.2. Falhas ao Nível Mínimo de Serviços (FNMS)
A fiscalização do contrato avaliará mensalmente a execução do objeto e registrará cada
ocorrência de Falhas ao Nível Mínimo de Serviços (FNMS) contratado, conforme Tabela do Anexo
I-C, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
O critério de pontuação será o de 1 ponto para cada violação de qualquer dos quesitos do
NMS (TMIA, TMSO e TMSDC) e mais 1 ponto para cada hora adicional de descumprimento de
qualquer dos quesitos do NMS. À soma dos pontos obtidos, deve-se multiplicar o fator de peso
relacionado ao nível de criticidade do chamado, conforme a tabela do Anexo I-C. O valor de
Falhas ao Nível Mínimo de Serviços (NMS) será o resultado da soma dos pontos.
3.4.3. Fator de Qualidade (FQ)
O valor do pagamento mensal será proporcional ao Fator de Qualidade (FQ) obtido no
acordo de nível de serviços, a avaliação mensal se dará por meio dos indicadores descritos na
tabela do Anexo I-C, e o Fator de Qualidade será calculado da seguinte maneira:
FQ = 100% - FNMS (%)
O valor final corresponderá ao percentual do valor mensal do contrato que a Contratada
fará jus ao recebimento.
Valor da fatura = Valor do contratado x FQ
A CONTRATANTE poderá proceder a rescisão ou não prorrogação do contrato caso o Fator
de Qualidade dos serviços não atinja níveis mínimos de qualidade, de acordo com as seguintes
condições:
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3.4.3.1. Fator de Qualidade inferior a 90% por 3 (três) meses consecutivos
3.4.3.2. Fator de Qualidade inferior a 80% por período igual ou superior a 3
(três) vezes durante 12 meses de Contrato
3.4.4. Contestações
A partir do recebimento do relatório, caso necessário, a CONTRATADA poderá em até 3
(três) dias úteis apresentar justificativas para a prestação dos serviços abaixo do nível de
satisfação mínimo estabelecido, que será avaliado pelo Gestor do Contrato em até 2 (dois) dias
úteis.
3.5. FORMA DE COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
A Tabela 10 apresenta os mecanismos que serão utilizados como formas de comunicação
e acompanhamento entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
Mecanismo
Objetivo
Acesso
Ofício impresso

Enviar notificações e convocações
Correios
administrativas à contratada

E-mail

Enviar notificações e convocações
administrativas à contratada, enviar e Endereço
de
correio
receber informações de suporte técnico, eletrônico a ser fornecida pela
esclarecimento de dúvidas técnicas ou contratada
administrativas

Serviço
de
a
ser
Chat / Mensageria Abertura, registro e acompanhamento de
eventualmente fornecido ou
Eletrônica
chamados de suporte técnico
indicado pela contratada
Solicitação e emissão de certificados
Página de serviços na internet
Página de serviços digitais,
abertura,
registro
e
a
ser
fornecida
pela
na internet
acompanhamento de chamados de
contratada
suporte técnico
Tabela 8 – Mecanismos de comunicação e acompanhamento
3.6. FORMA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
Para o recebimento INICIAL da prestação dos serviços, o recebimento definitivo que trata
do início da prestação do serviço se dará mediante a verificação da documentação solicitada
neste documento editalício, da notificação por parte da CONTRATADA do início da prestação dos
serviços, da disponibilização dos acessos aos sistemas informatizados para registro e consulta
aos chamados, do fornecimento do número da central de atendimento telefônico 0800 e das
orientações acerca da abertura, registro e acompanhamento de chamados técnicos.
Por tratar-se de serviço continuado em regime mensal, os recebimentos provisório e
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definitivo também ocorrerão em consonância com o regime do serviço, estabelecendo condição
para que os pagamentos possam ser realizados.
O recebimento provisório mensal acontecerá ao final de cada ciclo de prestação de serviços
mencionado no item 3.2, mediante a apresentação do Relatório Mensal de Atendimentos
Técnicos do mês a que se refere, para conferência e validação pelo Fiscal e pelo Gestor do
Contrato em até 3 dias úteis, com a subsequente emissão da autorização de faturamento,
descontadas as eventuais glosas, ressalvado o direito de contestação por parte da contratada
destacado no item 3.4.5.
O recebimento definitivo mensal ocorrerá após o recebimento e conferência da Nota
Fiscal/Fatura pelo Fiscal ou Gestor do Contrato em até 2 dias úteis, com a subsequente emissão
do ateste para liquidação e pagamento.
3.7. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento pelos bens e/ou serviços adquiridos por meio do processo descrito neste
Termo de Referência ocorrerá mensalmente, após a emissão do ateste na Nota Fiscal/Fatura,
com equivalência de Recebimento Definitivo, respeitado o procedimento do item 3.6 e os prazos
estabelecidos no item 3.2.
O faturamento deverá ser mensal, ou seja, mês cheio (do primeiro dia do mês ao último
dia).
A primeira fatura deverá ser proporcional aos dias de serviço prestados, respeitando o mês
com 30 dias;
3.8. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
Será realizado de acordo com a “Seção 2.3.2” do Estudo Técnico Preliminar – ETP,
constante no Documento 13 do PROAD 1141/2020.
3.9. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Não se aplica, de acordo com a “Seção 2.4.2” do Estudo Técnico Preliminar – ETP, constante
no Documento 13 do PROAD 1141/2020.
3.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Poderão participar do certame quaisquer empresas que atuam no ramo de atividade
pertinente ao objeto deste Termo de Referência e comprovem as qualificações elencadas a
seguir.
3.10.1. A qualificação técnica será feita a partir da comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com os objetos ora licitados. Para esta comprovação a licitante deverá apresentar:
3.10.1.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove ter a licitante prestado, de forma satisfatória e por
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tempo mínimo de 3 anos, serviço de suporte técnico ao PostgreSQL em instituição que
possui base de dados de volume não inferior a 5 Terabytes, englobando instalação,
configuração e implementação de soluções de alta disponibilidade no ambiente e
também pelo menos 3 das ferramentas abaixo listadas:
a) PGBouncer;
b) PGPool-II;
c) PGBarman;
d) RepMgr;
e) PGBadger;
f) PGWatch;

3.10.2. Como condição para assinatura do Instrumento Contratual, a CONTRATADA
deverá apresentar:
3.10.2.1.Declaração informando que possuirá, na data de assinatura do contrato e
durante toda a sua vigência, estrutura de pessoal qualificado e suficiente para atender
prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser contratado, com pelo menos:
3.10.2.1.1. Os membros da equipe de suporte devem possuir conhecimentos técnicos em
bancos de dados PostgreSQL, comprovado por meio da apresentação, para cada
membro da equipe, de certificado de conclusão de curso de, no mínimo 40 horasaula, ou certificação PostgreSQL válida, e experiência em administração avançada
de banco de dados PostgresSQL, com comprovação realizada mediante cópia
autenticada de Carteira de Trabalho (CTPS), ou registro de empregados
regularizado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e declaração do
empregador com descrição das atividades desenvolvidas pelo profissional; ou por
intermédio de contrato de prestação de serviços em que conste a descrição das
atividades desenvolvidas ;
3.10.2.1.2. A empresa deverá ter pelo menos um profissional com vínculo comprovado com
a comunidade PostgreSQL, que será validado através do nome do profissional na
página de releases de uma das versões ativas do produto
https://www.postgresql.org/docs/release/11.0/;
3.10.2.2.Todas as comprovações das informações declaradas no item anterior serão
objeto de verificação no ato da assinatura do contrato, e poderão ser objeto de
verificação a qualquer tempo ao longo da vigência do contrato;
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3.10.2.3.Declaração da própria empresa de que possui serviço de discagem gratuita
0800, de abrangência nacional, disponível 24x7, com atendimento em língua portuguesa.
3.10.3. O período de prestação do serviço indicado no(s) atestado(s) técnico(s)
apresentado(s) deve ter data final não anterior a três anos contados da publicação do edital;
3.10.4. É possível comprovar o período mínimo de 3 anos [FTN4]exigidos no item 3.10.1
mediante o somatório dos tempos de prestação de serviço comprovados em mais de um
atestado de capacidade técnica com no mínimo 1 ano cada;
3.10.5. O(s) atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) devem conter a identificação
do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e
prazos das atividades executadas ou em execução pela Licitante. Em caso de dúvida, o
Pregoeiro poderá solicitar o envio de cópia do respectivo contrato de prestação de serviços
do qual se originaram.
3.11. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Pelo atraso, inexecução total ou parcial das obrigações, ou o descumprimento de qualquer
cláusula ou condição contida no edital e seus anexos, a Contratante poderá, garantida prévia
defesa, aplicar à Contratada, conforme o caso, as seguintes sanções:
3.11.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
3.11.2. Multa moratória de 1% por dia, até o limite de 10%, incidente sobre o valor global
para 30 meses do Contrato, no caso de atraso para início da prestação dos serviços;
3.11.3. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso a Administração poderá considerar
a inexecução total ou parcial do contrato, aplicando-se a regra prevista no art. 77 da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
3.11.4. Pela inexecução total ou parcial, por culpa da Contratada, será aplicada multa
compensatória, calculada, em 20% sobre o valor da parcela inadimplida quando da
inexecução parcial, ou, em 20% sobre o valor anual do Contrato, quando da inexecução total,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
3.11.5. Fator de Qualidade igual ou inferior a 75% em um mês serão aplicadas as seguintes
sanções além dos descontos aplicados no item 3.4.3 referente ao Fator de Qualidade:
EVENTO

OCORRÊNCIA

Fator de Qualidade
inferior

FQ <=75%

Multa

%

SANÇÃO
Valor sobre o
qual será
calculado

Medida
sobre a
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FQ <=60%
Fator de Qualidade
igual ou inferior a
60%
FQ <=50%

qual será
calculada
Valor da
Por hora
2,00
Mensalidade
de atraso
Medida
Valor sobre o
sobre a
%
qual será
qual será
calculado
Multa
calculada
Valor da
Por hora
3,00
Mensalidade
de atraso
Inexecução parcial e multa correspondente a
15% sobre o valor da parcela não executada
no contrato
Em caso de reincidência consecutiva,
caracterizara inexecução total do contrato.

4. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Os requisitos técnicos que orientam a prestação de serviços a ser contratada estão
dispostos no Anexo I-A deste Termo de Referência.
5. PROPOSTA DE MODELOS
Estão disponibilizados neste Termo de Referência, nos anexos I-B e I-C, respectivamente,
modelos de fiscalização técnica de serviços e de vistoria de recebimento de bens, que devem ser
utilizados pela equipe de contratação como meios de aferição de atendimento aos requisitos de
prestação dos serviços e fornecimento dos bens descritos neste instrumento.
Cuiabá – MT, 10 de novembro de 2020.
Equipe de Planejamento da Contratação
(Instituída pela PORTARIA TRT/DG – 1141/2020)
Francisco Thomazini Netto
Integrante Demandante

Hernando Salazar Pacheco
Integrante Técnico

Rogério Mendes Pimenta
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Integrante Técnico

Estevam Rodrigues Aguiar
Integrante Administrativo
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ANEXO I-A REQUISITOS DA DEMANDA
1.

Regime de atendimento
Considerando que o Banco de Dados PostgreSQL é componente da infraestrutura do PJeJT, o modelo do contrato de suporte mais apropriado para mantê-lo dentro das regras
definidas pela Resolução CNJ nº 185/2013 (que institui o Sistema Processo Judicial
Eletrônico – PJe) é o de atendimento por demanda com regimes de disponibilidade e
níveis mínimos de serviço compatíveis com os ativos que se pretende manter, a saber:

1.1. Regime de atendimento 24x7
Disponível 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, com exigência de níveis mínimos
de serviço mais rigorosos, recomendado para suporte aos servidores do ambiente de
produção;
1.2. Regime de atendimento 8x5
Disponível 8 horas por dia, nos 5 dias úteis da semana, com exigência de níveis mínimos
de serviço menos severos, recomendado para suporte aos servidores dos ambientes de
homologação, desenvolvimento ou testes, para aspectos preventivos, evolutivos ou de
planejamento;
2.

Escopo dos serviços a serem prestados

2.1. Atendimento para manutenção corretiva e preventiva a incidentes de qualquer nível de
severidade;
2.2. Resolução de dúvidas e orientações sobre uso, configurações, parametrização,
compatibilidade e interoperabilidade;
2.3. Correção de problemas de configuração;
2.4. Aplicação de atualizações de versões do software, correções, bugfixes e patches;
2.5. Implementação e validação de trilhas de auditoria;
2.6. Auxílio na análise e melhoria do ambiente;
2.7. Definição, implementação e execução de testes periódicos;
2.8. Definição e implementação de estratégias de backup e de replicação de dados entre nós e
clusters;
2.9. Suporte na restauração ou recuperação de dados e de nós e clusters;
2.10. Apoio para a execução de procedimentos de atualizações para novas versões e migrações
de bases de dados;
2.11. Criação e execução periódica de serviços de monitoramento do Gerenciador do Banco de
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Dados que facilitem o acompanhamento do desempenho, a antecipação e a resolução de
problemas;
2.12. Intervenção no código fonte do PostgreSQL quando identificada como necessária para a
soluções de contorno ou resolução definitiva de problemas de nível crítico;
2.13. Interpretação da documentação do software e seus componentes.
3.

Forma de atendimento
O atendimento deverá ser prestado remotamente, por e-mail, telefone ou serviços de
mensageria eletrônica, por meio de orientações, fornecimento e aplicação de correções
de softwares ou scripts ou, quando necessário, por acesso remoto ao ambiente do
contratante utilizando-se de ferramentas e credenciais disponibilizadas pelo contratante,
o que deverá acontecer com possibilidade de monitoramento, pelo Contratante, em
tempo real e com tráfego criptografado;

4.

Registro e acompanhamento dos chamados técnicos
Todos os chamados de suporte técnico, uma vez abertos, deverão ser classificados de
acordo com seu nível de severidade e registrados em sistema próprio de
acompanhamento em sítio da contratante e com acesso franqueado às pessoas indicadas
pela contratada;

5.

Base de conhecimentos
Com a finalidade de permitir a busca por soluções comuns a problemas conhecidos, assim
como o registro de procedimentos de manutenção preventiva, a empresa prestadora de
serviços deverá contar com software que permita o armazenamento e consulta a uma base
de conhecimento de informações técnicas sobre o banco de dados PostgreSQL. Em tal base
de dados deverão ser armazenadas informações sobre todos os incidentes, problemas e
erros ocorridos na vigência do contrato, assim como as soluções aplicadas e os
procedimentos de manutenção preventiva recomendados. Facultativamente, essa base de
conhecimento também poderá ser carregada com informações de natureza informativa de
origens externas com a finalidade de ampliar e enriquecer seu conteúdo. O acesso à base
de conhecimento deve ser franqueado aos usuários da contratada (por meio de
autenticação) com acesso disponível em sítio da internet e as buscas devem ser possíveis
por meio da indicação de palavras-chave que resultem em um rol de itens que atendam aos
critérios da pesquisa;

6.

Natureza dos chamados técnicos
Os chamados técnicos deverão ser classificados e atendidos de acordo com o nível de
criticidade do problema ou demanda que o originou, sendo a classificação dividida em 4
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níveis:
1-Crítica: problema causa comprometimento ou interrupção de funcionalidades
essenciais para a operação do negócio, com perda ou paralisação total de sistemas em
produção e a situação constitui uma emergência;
2-Alta: problema interrompe operações, mas é mantida a operação do ambiente, ainda
que com restrições de desempenho ou de funcionalidades não essenciais;
3-Média: problema não causa nenhuma perda de funcionalidade, constitui erro
irrelevante, comportamento incorreto ou erro de documentação, que de nenhuma
maneira impede a operação do sistema;
4-Baixa: esclarecimento de dúvidas ou consultas técnicas. Um chamado técnico pode, a
depender a evolução da gravidade do problema, ser escalado de graduação de
severidade, com os prazos de solução do problema sendo considerados o do novo nível de
severidade e começando a ser contabilizados a partir do momento da escalação do
chamado ao novo nível.
7.

Nível Mínimo de Serviços
Os prazos para atendimento devem obedecer, no mínimo, aos parâmetros da Tabela 11
abaixo, e começar a ser contabilizados a partir da abertura do chamado:
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS
Tabela de severidade dos problemas X tempo de atendimento/solução de contorno
Prazo de atendimento

Severida
de

Descrição

TMIA
24x7

1-Crítica

2-Alta

TMSO

TMSDC

8x5

24x7

8x5

24x7

8x5

Problema causa comprometimento
ou interrupção de funcionalidades
essenciais para a operação do
15min
negócio, com perda ou paralisação
total de sistemas em produção e a
situação constitui uma emergência

2h

4h

8h

24h

48h

Problema interrompe operações,
30min
mas é mantida a operação do

3h

8h

24h

48h

60h
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ambiente, ainda que com restrições
de
desempenho
ou
de
funcionalidades não essenciais
3-Média

4-Baixa

Problema não causa nenhuma
perda de funcionalidade, constitui
erro irrelevante, comportamento
incorreto
ou
erro
de
documentação, que de nenhuma
maneira impede a operação do
sistema

2h

4h

24h

48h

60h

72h

Esclarecimento de
consultas técnicas

8h

8h

48h

48h

72h

72h

dúvidas

ou

Tabela 9 – Nível Mínimo de Serviços
Na Tabela 11 acima, entende-se por:
TMIA - Tempo Máximo para o Início do Atendimento;
TMSO - Tempo Máximo para Solução Operacional, requerido para que o serviço ou o
sistema impactado volte a funcionar, independentemente de ter sido resolvida a causa
raiz do problema;
TMSDC - Tempo Máximo para a Solução Definitiva do Chamado, situação em que o
serviço esteja plenamente funcional e a causa raiz do problema é eliminada.
8.

Rotina de prevenção de incidentes
Com a finalidade de acompanhar a utilização do Gerenciador de Banco de Dados e
prevenir a ocorrência de incidentes, a contratada deverá enviar para o contratante um
script de checagem de parâmetros e desempenho do SGB a ser executado com
periodicidade mínima mensal e gerar insumos para a elaboração de relatório e
apontamento de ações preventivas que devem ser encaminhados ao contratante. Tal
script deve ter sua execução direcionada à instância secundária/réplica do SGB do cluster
de produção e sua execução não deve gerar nenhuma alteração de dados do SGB ou
impactar negativamente seu desempenho em horários entre as 6:00-23:59h;

9.

Relatórios de atendimento técnico
Ao final de cada chamado, a contratada disponibilizará - em sistema de gestão de
chamados fornecido pela contratada à contratante, sem custo adicional aos serviços
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contratados - relatório detalhado do atendimento, descrevendo todos os passos
realizados para a solução do problema, que contenha os logs dos comandos executados e
de suas saídas, bem como o horário e a duração de cada atividade.
10.

Regras de atendimento
Todos os atendimentos realizados pela contratada serão regidos pelo conjunto de regras
abaixo relacionadas:

10.1. Todos os chamados deverão poder ser abertos pela internet (sítio da contratante com
serviço específico para essa finalidade, em português) disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana, por telefone, através de Central de Atendimento com discagem gratuita (do
tipo 0800) e atendimento em português, com disponibilidade de acordo com o nível de
serviço contratado, ou ainda por e-mail através de endereço a ser informado até o início
da prestação dos serviços;
10.2. Independentemente do meio utilizado para a abertura do chamado, todos deverão estar
registrados em um único sistema que os centralize e permita o acompanhamento em
tempo real da evolução e consulta do histórico de atendimento pelo contratante;
10.3. A contratada deverá obrigatoriamente, na abertura do chamado, associar número de
registro e/ou protocolo e um nível de prioridade de acordo com a severidade do problema
ou incidente relatado. Esse número de registro e nível de severidade devem ser
informados ao contratante para efeitos de acompanhamento;
10.4. A Contratada deverá disponibilizar acesso para o Contratante, com autorização para
acompanhamento em tempo real do atendimento do chamado por meio de sistema na
Internet (WEB) e recebimento, através de correio eletrônico e/ou telefone (ligação
gratuita), de notificações com informações acerca de atualizações do estado do chamado;
10.5. Deve ser possível escalar o nível de criticidade de determinado chamado, a pedido do
contratante, nos casos em que a situação que o originou se agrave;
10.6. Os chamados somente poderão ser fechados após autorização do responsável indicado
na abertura do chamado;
10.7. Chamados fechados sem anuência do responsável designado ou sem que os problemas
tenham sido resolvidos serão reabertos, e os prazos serão contados a partir da abertura
original dos chamados, para efeito de aplicação das sanções previstas;
10.8. Sempre que solicitado pelo Contratante, os chamados que buscam resolução de
problemas ou esclarecimento de dúvidas deverão incorporar, quando cabível, elaboração
de script que permita aplicar igual solução a futuros problemas com a mesma natureza;
10.9. Após o encerramento de cada chamado de suporte, a Contratada disponibilizará em
sistema eletrônico na internet e encaminhará ao Contratante Relatório de Atendimento
Técnico (RAT), em formato digital, com todos os dados do chamado de suporte técnico,
incluindo identificação do chamado, problema relatado e solução adotada. Serão
detalhados data e hora de abertura, início de atendimento, de aplicação de solução
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operacional e definitiva, causas de eventuais indisponibilidades de serviço ocorridas, bem
como a descrição adotada dos procedimentos e soluções aplicadas;
10.10. A Contratada disponibilizará, sem custo adicional para o Contratante, um Gerente de
Serviços, responsável por: garantir a qualidade do serviço prestado, acompanhar a
resolução dos chamados, emitir e entregar o relatório mensal de atividades executadas e
participar de eventuais reuniões com o Contratante, convocadas a qualquer tempo, com
vistas tratar do objeto da execução contratual;
10.11. Em casos emergenciais ou por conveniência, poderá o Contratante liberar conexão
remota segura para que a Contratada proceda a análise do ambiente, vedado o acesso
aos dados do negócio e qualquer intervenção no ambiente sem a prévia e explícita
autorização do Contratante;
10.12. A Contratada deve fornecer infraestrutura segura para prestar o suporte remoto previsto
no item anterior, com possibilidade de monitoramento, pelo Contratante, em tempo real
e com tráfego criptografado;
10.13. Caso identificada necessidade de correção de bug mediante interveniência no código
fonte do PostgreSQL, quando esgotado o prazo final da solução definitiva e já
implementada solução de contorno no prazo máximo da solução operacional, o chamado
poderá ser fechado sem cobrança do respectivo Nível Mínimo de Serviço (NMS);
10.14. O Tempo Máximo para Início de Atendimento (TMIA) será contabilizado a partir do
registro do chamado, de maneira contínua, ou seja, sem interrupções, exceto se estas
forem provocadas pelo Contratante;
10.15. A solução operacional do problema que originou o chamado técnico deverá ser
repassada ao Contratante no Tempo Máximo para a Solução Operacional (TMSO) previsto
no item 6 deste Anexo, tempo este contabilizado a partir do momento da abertura do
chamado, de forma contínua;
10.16. Entende-se por solução operacional a disponibilização provisória do sistema/serviço,
viabilizada mediante recursos paliativos ou temporários;
10.17. A solução definitiva do problema que originou o chamado técnico deverá ser repassada
ao Contratante no Tempo Máximo para a Solução Definitiva do Chamado (TMSDC)
previsto no item 6 deste Anexo, contabilizado, de forma contínua, a partir da abertura do
chamado;
10.18. A não observância dos tempos máximos de solução dos chamados estabelecidos no
Acordo de Nível Mínimo de Serviço (NMS) configura descumprimento de condição
essencial da contratação e enseja aplicação imediata de penalidade.
11.

Relatórios Mensais de Atendimento Técnico (RMTA)
Mensalmente a contratada deverá emitir e enviar ao contratante, após o fim de cada ciclo
de prestação de serviços, um relatório que apresente um resumo de todos os chamados
de suporte abertos no período a que se refere, contemplando pele menos os seguintes
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dados:
a) Identificador único do chamado;
b) Data e hora de abertura/registro do chamado;
c) Nome do solicitante da abertura do chamado;
d) Mês/ano de referência;
e) Nível de serviço contratado;
f) Descrição do incidente/problema;
g) Nível de criticidade do incidente/problema;
h) Data e hora do início do atendimento;
i) Data e hora da solução operacional do incidente/problema;
j) Data e hora da solução definitiva do incidente/problema;
k) Somatório total dos tempos de solução de todas as ocorrências.
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ANEXO I - B – MODELO DE FISCALIZAÇÃO TÉNICA - RECEBIMENTO
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL - RECEBIMENTO
ITEM

COMPONENTE

3.2

A prestação de serviços será iniciada na data especificada pelo
Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE;

Anexo
I-A, 5

O acesso à base de conhecimento deve ser franqueado aos
usuários da contratada (por meio de autenticação) com
acesso disponível em sítio da internet;

Anexo
I-A,
9.1

A contratada deverá disponibilizar sistema eletrônico para
registro de chamados de suporte em sítio na internet;

Anexo
I-A,
9.1

A contratada deverá disponibilizar Central de Atendimento
com discagem gratuita (0800) para registro e
acompanhamento de chamados de suporte, em língua
portuguesa;

Anexo
I-A,
9.1

Os chamados de atendimento técnico também poderão ser
abertos por correio eletrônico (para endereço devidamente
acordado), que deverá ser registrado e respondido pela
CONTRATADA.

Anexo
I-A,
9.4

Deve ser possível acompanhar por meio de sistema
informatizado e disponível em sítio na internet, em tempo
real, o andamento de chamados de suporte abertos,
independentemente do meio utilizado para sua abertura;

Anexo
I-A,
9.9

Ao final de cada chamado, a contratada disponibilizará - em
sistema de gestão de chamados fornecido pela contratada à
contratante, sem custo adicional aos serviços contratados relatório detalhado do atendimento, descrevendo todos os
passos realizados para a solução do problema, que contenha
os logs dos comandos executados e de suas saídas, bem como
o horário e a duração de cada atividade;

ATENDIDO

EVIDÊNCIA

Cuiabá, xx de xxxx de 2021.
[nome do fiscal]
Fiscal Técnico
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ANEXO I-C – MODELO DE FISCALIZAÇÃO TÉNICA - FNMS
OBJETO
CONTRAT
Nº
O
CONTRATADA
OBJETO
GESTOR
FISCAL DEMANDANTE
FISCAL TÉCNICO
FISCAL
ADMINISTRATIVO

REFERÊNCIA

SUB.
SUB.
SUB.
SUB.

SUPORTE TÉCNICO
O SUPORTE TÉCNICO FOI SOLICITADO?
☐

SIM

☐

NÃO

NO CASO DE USO DO SUPORTE, COMO FOI O ATENDIMENTO?

SEVERIDADE

PESO

1
2
3
4

4,5
3,5
2
1

CHAMADOS ATENDIDOS
QUANTIDADE
HORAS FORA DO
PONTOS
FORA DO PRAZO
PRAZO (HFP) >1 PERDIDOS (TC)
(QFP)

PONTOS
X PESO

FALHAS NO NÍVEL DE SERVIÇO
NO CASO DE USO DO SUPORTE, HOUVE DESCUMPRIMENTO DO NMS (Níveis Mínimos de
Serviço)?
☐

SIM

NÃO

☐

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
HOUVE DESCUMPRIMENTO PASSÍVEL DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA?
☐

SIM

☐

NÃO
CASO POSITIVO, QUAL?
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CONCLUSÃO
Atesto para os devidos fins que os serviços de suporte técnico prestados pela
XXXXXXXXXXXXXXXXX, referente ao Contrato Nº XX/20XX, cujo objeto é
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, foram atendidos no mês de xxxx/202x.
Cuiabá, xx de xxxx de 202x.
XXXXXXXX
Fiscal Técnico
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ANEXO I - D
Lista de Tribunais Coparticipantes e seus respectivos quantitativos:
TRIBUNAL

Qtd. 24x7

Qtd. 8x5

1

CSJT

0

1

2

TRT01 – RJ

5

3

3

TRT02 – SP

6

9

4

TRT03 – MG

2

1

5

TRT05 – BA

2

1

6

TRT06 – PE

2

1

7

TRT07 – CE

3

3

8

TRT08 – PA

2

0

9

TRT09 – PR

7

7

10

TRT10 – DF

0

3

11

TRT11 - AM

2

0

12

TRT12 – SC

2

2

13

TRT13 – PB

2

0

14

TRT14 – RO/AC

1

1

15

TRT16– MA

3

3

16

TRT17 – ES

2

1

17

TRT18 – GO

2

1

18

TRT19 – AL

4

2

19

TRT20 – SE

2

4

20

TRT21 – RN

4

0

21

TRT22 – PI

3

2

22

TRT23 – MT

2

2

23

TRT24 – MS

4

4

TOTAL

62

51
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Os Valores da proposta a ser inserida no campo próprio do SISTEMA DO LICITACOES-E para
participação na DISPUTA DE LANCES deverá ser:
PREÇO POR LOTE
Já a proposta a ser anexa ao sistema, juntamente à documentação habilitatória (subitem
6.1 do Edital), deverá ser detalhada conforme modelo abaixo:

Ao TRT da 23ª Região
Ref.: Pregão Eletrônico n. __/2021.
Apresentamos a V. Senhoria nossa proposta de preços, detalhada na tabela abaixo, para
fornecimento do objeto que trata o Pregão Eletrônico n. __/2021, conforme especificação
constante do Edital e seus Anexos.
LOTE ÚNICO
Item

1.1

1.2

Objeto

Unidade

Prestação de serviços de
suporte
técnico
especializado
e
manutenção preventiva e
corretiva
ao
Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados PostgreSQL na Servidor/Mês
modalidade 24x7 (24 horas
por dia, 7 dias por semana),
de
acordo
com
os
requisitos e níveis mínimos
de serviço detalhados no
Anexo I-A
Prestação de serviços de
suporte
técnico Servidor/Mês
especializado
e

Valor
Unitário
por
servidor

Qtd.

Valor
Mensal R$

Valor
Anual (12
meses)
R$

62

_.____,__ __.____,__ __.____,__

51

_.____,__ __.____,__ __.____,__
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manutenção preventiva e
corretiva
ao
Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados PostgreSQL na
modalidade 8x5 (8 horas

por dia nos 5 dias úteis
da semana), de acordo
com os requisitos e níveis
mínimos
de
serviço
detalhados no Anexo I-A

VALOR GLOBAL ANUAL

__.____,__

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital.
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Conforme o Edital.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme o Edital.
PRAZO DE SUPORTE TÉCNICO: Conforme o Edital.
IMPORTANTE:
Proposta a ser encaminhada conforme Edital.
OBS: Deverá estar no formato pdf (adobe) ou zip e conter todas informações exigidas no Edital.
Razão Social: _______________________________________________
CNPJ n: ___________________________________________________
Endereço: _________________________________________________
Fone: __________________E-mail:____________________
Cidade:________________________ Estado: _____________ CEP: ________________
Local e data e assinatura
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
A empresa ........(Razão Social)..., inscrita no CNPJ n. .............., DECLARA, para os devidos fins e sob os
ditames da lei que não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame
empregados ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o 3º 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, nos termos da Resolução n. 07/05 (atualizada pelas n. 09/05, n. 21/06 e 229/16)
do Conselho Nacional de Justiça.
DECLARA que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos.
DECLARA que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências deste
Regional para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por decisão judicial
ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1 e 2 da Resolução n. 156/12, expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça.
DECLARA, sob as penas da lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências supervenientes.
DECLARA que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
DECLARA também não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH n.
2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos
artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal; do Decreto n. 5.017/04
(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.
DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto
deste Pregão Eletrônico n. __/2021.
Local/data
__________________________________
Nome e RG do representante legal
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO (MICROEMPRESA, EPP ou MEI)
Ao TRT da 23ª REGIÂO
Ref : PREGÃO ELETRÔNICO N. __/2021
_________, com sede __________, inscrita no CNPJ sob o n.____ que em cumprimento ao
solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. __/2021, sob pena as penas da Lei, ser Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no art. 3.§4., da LC 123/06, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na referida Lei.
PREENCHER SOMENTE SE FOR OPTANTE DO SIMPLES
Declara também ao TRT da 23ª REGIÂO para fins de não incidência na fonte do IRPJ, CSLL, Cofins
e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n. 9.430/96, que é
regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas, EPP ou MEI – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da LC n.
123/06.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n. 9.430/96, o sujeitará, juntamente com
as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem
tributária (art. 1º da Lei n. 8.137/90).
Local/data
_____________________________________
Assinatura do representante legal
CNPJ da empresa
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO,
com sede na Rua Engenheiro Edgard Prazo Arze, n. 191, Centro Político Administrativo,
Cuiabá/MT, CEP: 78.049-935, inscrito no CNPJ sob o n. 37.115.425/0001-56, neste ato
representado por sua Diretora-Geral, LIVIA TIMM ROCHA, no exercício de suas atribuições legais
e regulamentares, e, de outro lado, a empresa ________________, com sede
_________________, inscrita no CNPJ n. ___.___.___-__, neste ato representada por seu
Representante Legal, Sr. _______________, portador do Documento de Identidade
______________, tendo em vista o que consta do PROAD TRT n. 1141/2020 e considerando o
resultado do Pregão Eletrônico n. 01/2021, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS, nos termos da
Lei n. 10.520/02, Decretos n. 7.892/13 e n. 10.024/19 e, subsidiariamente à Lei n. 8666/93,
podendo, ainda, de modo supletivo, na execução da contratação, serem aplicados os Princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, em especial, as Lei n. 8.078/90
e n. 13.655/18, bem como a IN 04/19 do Ministério da Economia e demais legislações
complementares para a eventual aquisição do objeto a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇOS E QUANTIDADES PREVISTAS PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E
TRT’S COPARTICIPANTES.
1.1. Os preços registrados por este TRT da 23ª Região, na condição de Órgão Gerenciador, as
especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
LOTE ÚNICO
Item

1.1

Objeto

Unidade

Prestação de serviços de
suporte
técnico
especializado
e
manutenção preventiva
e corretiva ao Sistema
Gerenciador de Banco de Servidor/Mês
Dados PostgreSQL na
modalidade 24x7 (24
horas por dia, 7 dias por
semana), de acordo com
os requisitos e níveis

Valor
Unitário
p/
servidor

Qtd.

62

Valor
Mensal R$

Valor
Anual (12
meses)
R$

_.____,__ __.____,__ __.____,__
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1.2

mínimos de serviço
detalhados no Anexo I-A
Prestação de serviços de
suporte
técnico
especializado
e
manutenção preventiva
e corretiva ao Sistema
Gerenciador de Banco de
Dados PostgreSQL na Servidor/Mês 51 _.____,__ __.____,__ __.____,__
modalidade 8x5 (8 horas
por dia nos 5 dias úteis
da semana), de acordo
com os requisitos e níveis
mínimos de serviço
detalhados no Anexo I-A
VALOR GLOBAL ANUAL
__.____,__

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da Ata será de 12 meses, contados de __/__/__ a __/__/__.
2.2. Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
2.3. Não será admitida a adesão à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO
3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
3.2. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
3.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
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3.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
3.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
3.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, a administração poderá:
3.5.1. 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
3.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
3.6. Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
3.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
3.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
3.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
3.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
3.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
3.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.4 será
formalizado por despacho da Diretoria-Geral da administração, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
3.9. 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:
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3.9.1. por razão de interesse público; ou
3.9.2. a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO
4.1. A dinâmica de execução do Objeto está descrita no item 3.2 do Termo de Referência ANEXO
I do Edital do PE __/2021 do TRT da 23ª Região.
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital e no Instrumento de Contrato.
5.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, situação em que caberá ao respectivo órgão participante a aplicação
da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013).
5.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital, Termo de Referência e Contrato,
assim como a proposta vencedora e o registro dos licitantes participantes da formação de
Cadastro de Reserva, caso houver, nos termos do Decreto 7.892/13 (Anexo V-A), que são partes
integrantes desta Ata, independentemente de transcrição.
6.2. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo legal.
E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento os
representantes legais do TRT 23ª Região e o Fornecedor Beneficiário.
Cuiabá-MT, __ de ______ de 2021.
______________________________________________________________________________________________
PROAD N. 1141/2020

Página 64 de 83

Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191 | Centro Político e Administrativo | Cuiabá/MT | CEP: 78049-935
Telefone:(65) 3648-4101/4049 | licitacao@trt23.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2021
IDENTIFICADOR LICITAÇOES-E: 856259

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
LIVIA TIMM ROCHA
Diretora-Geral
EMPRESA CLASSIFICADA

Posição
1
2
...

ANEXO V-A
CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES
Empresa

CNPJ
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
_______ QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
23ª
REGIÃO
E
A
EMPRESA
________________
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª
REGIÃO, com sede no Edifício Sede situado na Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, n. 191 Centro
Político e Administrativo, Cuiabá-MT, CEP: 78049-935, inscrito no CNPJ sob o n. 37.115.425/000156, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora-Geral,
_________, e, de outro lado a empresa _________, com sede ___________, inscrita no CNPJ n.
____________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
representante legal, Senhor(a) ___________, portador do documento de identidade
___________, inscrito no CPF sob o n.__________, considerando o julgamento do Pregão
Eletrônico n. __/2021, o qual originou a ARP n.__/2021, tendo em vista o que consta do PROAD
1141/20, resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei n. 8.666/93, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, as Lei n. 8.078/90 e n. 13.655/19, os Decretos n. 7.892/13 e
10.024/19, bem como a IN n. 01/19 do Ministério da Economia e demais legislações
complementares, pelos Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado e, especialmente, pelas cláusulas e condições a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E PREÇO
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO SISTEMA GERENCIADOR DE
BANCO DE DADOS (SGBD) POSTGRESQL NAS MODALIDADES 24X7 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS
POR SEMANA) E 8X5 (8 HORAS POR DIA NOS 5 DIAS ÚTEIS DA SEMANA), conforme condições e
especificações contidas ao Termo de referência anexo ao Edital.
1.2. Independentemente de transcrição, farão parte integrante deste instrumento, guardada a
necessária conformidade entre eles, o Edital do Pregão n. __/2021 e seus Anexos, bem como a
proposta da CONTRATADA (docs.__), tudo constante do PROAD TRT n. 1141/20.
1.3. O valor total da contratação é de R$_____, conforme descrição abaixo:
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LOTE ÚNICO
Item

1.1

1.2

Objeto

Qtd.

Prestação de serviços de suporte técnico
especializado e manutenção preventiva e
corretiva ao Sistema Gerenciador de Banco de
Dados PostgreSQL na modalidade 24x7 (24 horas
por dia, 7 dias por semana), de acordo com os
requisitos e níveis mínimos de serviço
detalhados no Anexo I-A
Prestação de serviços de suporte técnico
especializado e manutenção preventiva e
corretiva ao Sistema Gerenciador de Banco de
Dados PostgreSQL na modalidade 8x5 (8 horas
por dia nos 5 dias úteis da semana), de acordo
com os requisitos e níveis mínimos de serviço
detalhados no Anexo I-A

Valor Mensal
R$

Valor Anual
(12 meses)
R$

__

__.____,__

__.____,__

__

__.____,__

__.____,__

VALOR GLOBAL ANUAL

__.____,__

VALOR GLOBAL 30 MESES
1.4. 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.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 30 meses, contados de __/__/____ a __/__/____,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei
8.666/93, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
2.2. Os prazos deste Contrato serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta do Programa de
Trabalho __________ e Natureza da Despesa ______________.
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CLÁUSULA QUARTA – REGIME DA EXECUÇÃO
4.1. O presente Contrato terá execução indireta no regime de empreitada por preço global.
CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÕES
5.1. Eventuais aditivos e alterações contratuais reger-se-ão pela Lei n. 8.666/93, sendo que a
CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do
Contrato.
5.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão
exceder o limite de 25% do valor inicial atualizado do Contrato.
5.3. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados anualmente, contados da data
de apresentação da proposta, pelo ICTI ou, na sua falta, por outro índice que o venha substituir.
CLÁUSULA SEXTA –REQUISITOS E ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. REQUISITOS E NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS
6.1.1. As Especificações técnicas acerca dos Requisitos e Níveis Mínimos de Serviço estão
detalhadas no Anexo I-A do Termo de Referência.
6.2. DINÂMICA DE EXECUÇÃO
Data

Atividade/Etapa

Dia D

Assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço

Dia D + 10 dias

A CONTRATADA terá até 10 dias após a emissão da Ordem de
Serviço para apresentar os documentos e informações necessárias
à abertura e acompanhamento de chamados, e iniciar
efetivamente a prestação dos serviços

Data de NOTIFICAÇÃO de Início da prestação dos serviços de suporte. A CONTRATADA deverá
início da prestação do NOTIFICAR o CONTRATANTE do início da prestação do serviço
serviço após assinatura do respeitando todos os requisitos deste TR. Esta data servirá de base
contrato.
para os ciclos mensais de pagamento.
Data do início dos serviços
mensais

Início do ciclo mensal de prestação dos serviços de suporte.
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Início do ciclo mensal de
prestação dos serviços + 30
dias

Encerramento do ciclo mensal de prestação de serviços

Encerramento do ciclo Emissão e entrega de Relatório de Mensal de Atendimentos
mensal + 5 dias úteis
Técnicos (RMAT)
Entrega do RMAT + 3 dias Emissão da autorização de faturamento (Termo de Recebimento
úteis
Provisório)
Entrega de NF/Fatura + 2 Emissão do ateste e autorização para liquidação e pagamento
dias úteis
(Termo de Recebimento Definitivo)
Emissão do ateste + 5 dias
úteis

Liquidação da despesa e pagamento da Nota Fiscal/Fatura

6.3. FORMA DE ACOMPANHAMENTO DA GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO
6.3.1. Nível Mínimo de Serviços (NMS) - O Acordo de Nível Mínimo de Serviços (NMS) para a
prestação dos serviços de suporte ao PostgreSQL será estabelecido de acordo com o nível de
severidade dos chamados que venham ser abertos e estão descritos no item 6 do Anexo I-A do
Termo de Referência.
6.3.2. Falhas ao Nível Mínimo de Serviços (FNMS) - A fiscalização do contrato avaliará
mensalmente a execução do objeto e registrará cada ocorrência de Falhas ao Nível Mínimo de
Serviços (FNMS) contratado, conforme Tabela do Anexo I-C do Termo de Referência, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas.
6.3.4. O critério de pontuação será o de 1 ponto para cada violação de qualquer dos quesitos
do NMS (TMIA, TMSO e TMSDC) e mais 1 ponto para cada hora adicional de descumprimento de
qualquer dos quesitos do NMS. À soma dos pontos obtidos, deve-se multiplicar o fator de peso
relacionado ao nível de criticidade do chamado, conforme a tabela do Anexo I-C do Termo de
Referência. O valor de Falhas ao Nível Mínimo de Serviços (NMS) será o resultado da soma dos
pontos.
6.3.4. Fator de Qualidade (FQ) - O valor do pagamento mensal será proporcional ao Fator de
Qualidade (FQ) obtido no acordo de nível de serviços, a avaliação mensal se dará por meio dos
indicadores descritos na tabela do Anexo III, e o Fator de Qualidade será calculado da seguinte
maneira:
FQ = 100% - FNMS (%)
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6.3.4.1. O valor final corresponderá ao percentual do valor mensal do contrato que a
Contratada fará jus ao recebimento.
Valor da fatura = Valor do contratado x FQ
6.3.5. A CONTRATANTE poderá proceder a rescisão ou não prorrogação do contrato caso o
Fator de Qualidade dos serviços não atinja níveis mínimos de qualidade, de acordo com as
seguintes condições:
6.3.5.1. Fator de Qualidade inferior a 90% por 3 (três) meses consecutivos
6.3.5.2. Fator de Qualidade inferior a 80% por período igual ou superior a 3 (três) vezes
durante 12 meses de Contrato
6.3.6. Contestações - A partir do recebimento do relatório, caso necessário, a CONTRATADA
poderá em até 3 (três) dias úteis apresentar justificativas para a prestação dos serviços abaixo do
nível de satisfação mínimo estabelecido, que será avaliado pelo Gestor do Contrato em até 2
(dois) dias úteis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato, serão consideradas, no que couber,
as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, observando-se que:
7.2. Para o recebimento INICIAL da prestação dos serviços, o recebimento definitivo que trata do
início da prestação do serviço se dará mediante a verificação da documentação solicitada no
documento editalício, da notificação por parte da CONTRATADA do início da prestação dos
serviços, da disponibilização dos acessos aos sistemas informatizados para registro e consulta
aos chamados, do fornecimento do número da central de atendimento telefônico 0800 e das
orientações acerca da abertura, registro e acompanhamento de chamados técnicos.
7.3. Por tratar-se de serviço continuado em regime mensal, os recebimentos provisório e
definitivo também ocorrerão em consonância com o regime do serviço, estabelecendo condição
para que os pagamentos possam ser realizados.
7.4. O recebimento provisório mensal acontecerá ao final de cada ciclo de prestação de serviços
mencionado no item 6.2, mediante a apresentação do Relatório Mensal de Atendimentos
Técnicos do mês a que se refere, para conferência e validação pelo Fiscal e pelo Gestor do
Contrato em até 3 dias úteis, com a subsequente emissão da autorização de faturamento,
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descontadas as eventuais glosas, ressalvado o direito de contestação por parte da contratada
destacado no item 6.3.6.
7.5. O recebimento definitivo mensal ocorrerá após o recebimento e conferência da Nota
Fiscal/Fatura pelo Fiscal ou Gestor do Contrato em até 2 dias úteis, com a subsequente emissão
do ateste para liquidação e pagamento.
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da
licitante.
7.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por eventuais danos e prejuízos que venha a dar causa,
direta ou indiretamente, bem como a terceiros em decorrência da execução do objeto
contratado;
7.8. A CONTRATADA comunicará ao Contratante a constatação de quaisquer anormalidades que
verificar durante a execução do objeto;
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Comunicar à área de TI, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
8.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
8.3. Executar perfeitamente os serviços contratados, por meio de pessoas idôneas e
tecnicamente capacitadas, dentro dos prazos ajustados, com observância dos horários
estabelecidos para atendimento e responsabilização por quaisquer prejuízos advindos de
eventual descumprimento do acordado;
8.4. Manter consistentes, atualizados e disponíveis para entrega os relatórios de
procedimentos realizados com os recursos produzidos e/ou alterados durante a execução dos
serviços contratados;
8.5. Fornecer e manter relação atualizada, com nome e qualificação dos técnicos responsáveis
pela execução dos serviços nos ambientes do Contratante;
8.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, a cujas reclamações
obrigam-se a atender prontamente;
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8.7. Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus
decorrentes de má fiscalização. Esta dar-se-á independentemente daquela que será exercida
pelo Contratante;
8.8. Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação
dos serviços previstos neste Contrato, com a qualidade e o rigor exigidos;
8.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
8.10. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização realizada pelo Contratante, no tocante à execução
dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;
8.11. Atender, nas condições ora estabelecidas, a todo e qualquer chamado que venha a receber
do Contratante, associado ao objeto do contrato, conforme prazos estabelecidos no Termo de
Referência;
8.12. Comprovar, sempre que solicitado pelo Contratante e no prazo máximo de 5 dias corridos,
que possui, em seu quadro, os profissionais relacionados na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
8.13. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que estes não têm nenhum vínculo
empregatício com o Contratante;
8.14. Não transferir a responsabilidade da Contratada, total ou parcialmente, para outras
entidades de qualquer natureza, inclusive fabricantes e representantes;
8.15. Abster-se, em qualquer hipótese, de veicular publicidade ou outra informação acerca das
atividades objeto do Contrato sem prévia autorização do Contratante;
8.16. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução
contratual, assim como sobre as demais informações internas do Contratante, sobre os quais a
Contratada tiver conhecimento;
8.17. Não deixar de executar atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto
contratado, sob qualquer alegação, inclusive sob pretexto de eventual inexecução anterior de
algum procedimento;
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8.18. Indicar seus representantes, para fins de contato e demais providências inerentes à
execução do Contrato;
8.19. Formalizar o encerramento dos serviços, com procedimentos e Termo de Aceitação;
8.20. Documentar, registrar e entregar ao Contratante, em formato eletrônico e, quando
requerido, em cópias impressas, todos os serviços prestados;
8.21. Avisar, por escrito, à área de TIC sobre todos os erros, incoerências ou divergências que
possam ser levantados nestas especificações, para que sejam tomadas as providências devidas.
8.22. Não utilizar, para fins diversos à execução contratual, os materiais, os processos, os
documentos, os dados ou as informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da
presente contratação;
8.23. Observar a Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE e seus regulamentos
derivados, todos disponíveis no portal do referido Tribunal Regional do Trabalho e fornecer todas
as informações solicitadas por ele, relativas ao cumprimento do objeto;
8.24. Obedecer às normas sobre confidencialidade e segurança, internas e externas, adotadas
pelo CONTRATANTE, além das cláusulas específicas constantes deste instrumento.
8.25. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução dos serviços.
8.26. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
à CONTRATANTE.
8.27. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
8.28. Possuir serviço de discagem gratuita 0800, de abrangência nacional, disponível 24x7, com
atendimento em língua portuguesa.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias ao cumprimento do contrato,
inclusive acesso remoto ao software objeto do contrato, quando devidamente justificado e sob
as condições de segurança e sigilo pactuadas;
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9.2. Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados e que sejam necessários ao cumprimento do contrato;
9.3. Nomear, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei de Licitações e Contratos,
Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar
a execução do contrato, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o
Contratante ou para com terceiros;
9.4. Emitir a Ordem de Serviço após a assinatura do contrato, conforme prazo descrito no
Termo de Referência
9.5. Aplicar as penalidades cabíveis, garantindo a prévia e ampla defesa da CONTRATADA;
9.6. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução serviço
contratado;
9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que apresentarem desconformidade com o
disposto no Termo de Referência;
9.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de eventual aplicação de multas previstas
neste contrato;
9.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados para
fins de aceite na ocasião dos faturamentos mensais;
9.10. Receber os serviços provisoriamente e definitivamente, mediante termo de recebimento e
em conformidade com a legislação;
9.11. Atestar as faturas de serviço apresentadas mensalmente pela CONTRATADA, informando
imediatamente e por escrito sobre a eventuais glosas a serem aplicadas, justificando seus
motivos;
9.12. Efetuar o pagamento mensal no prazo estipulado
9.13. Emitir atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

______________________________________________________________________________________________
PROAD N. 1141/2020

Página 74 de 83

Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191 | Centro Político e Administrativo | Cuiabá/MT | CEP: 78049-935
Telefone:(65) 3648-4101/4049 | licitacao@trt23.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2021
IDENTIFICADOR LICITAÇOES-E: 856259

CLÁUSULA DÉCIMA– PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, em moeda corrente
nacional, mediante ordem bancária na conta corrente de titularidade da CONTRATADA e por ela
indicada, após a emissão do ateste na Nota Fiscal/Fatura, com equivalência de Recebimento
Definitivo, respeitado o procedimento da Cláusula 7 e os prazos estabelecidos no item 6.2.
10.2. É obrigatório que a Contratada faça constar no documento fiscal, para fins de pagamento,
as informações relativas aos seus dados bancários, bem como comprovação de ser optante pelo
SIMPLES, se for o caso.
10.2.1. Constatada alguma irregularidade na nota fiscal, esta deverá ser devolvida ao
contratado, para as necessárias correções, em até 10 dias, com as informações que motivaram
sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
10.3. É obrigação da Contratada manter durante a execução do objeto todas as condições de
habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual e pena do subitem 11.1.1 da Cláusula
Décima Primeira.
10.3.1. Caso não se encontre regularizada, a contratada terá o prazo de até 30 dias, contados
da sua notificação, para regularização, sem prejuízo da comunicação ao órgão fiscalizador do
tributo.
10.4. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na IN 1234/12, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, este Tribunal efetuará retenção dos IRPJ, COFINS e PIS/PASEP,
CSLL, sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do fornecimento de bens
ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes,
exceto para as empresas optantes do “SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação da Nota
Fiscal, comprovarem a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da
Receita Federal, extraído do CNPJ.
10.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Aquele que cometer as condutas abaixo descritas, ficará sujeito às seguintes penalidades,
sem prejuízo das demais cominações legais:
11.1.1. Falhar na execução do objeto.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 12 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
11.1.2. Apresentação de documentação falsa.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 24 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 24 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
11.1.4. Fraudar na execução do objeto.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo período de até 30 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
11.1.5. Cometer fraude fiscal.
Sanção: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento
do SICAF pelo período de até 40 meses, (nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/02).
11.2. Quando a ação ou omissão do CONTRATANTE ensejar o enquadramento da conduta em
tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave.
11.3. Na apuração dos fatos, a Administração atuará com base no princípio da boa-fé objetiva,
assegurando ao contratado a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer
meio de prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.
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11.4. A Administração deverá formar sua convicção com base na demonstração dos fatos e
condutas praticadas, devendo, quando necessário, promover diligências para a apuração da
veracidade dos documentos e informações apresentadas na defesa.
11.5. Pelo atraso, inexecução total ou parcial das obrigações, ou o descumprimento de qualquer
cláusula ou condição contida no edital e seus anexos, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA, conforme o caso, as seguintes sanções:
11.5.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
11.5.2. Multa moratória de 1% por dia, até o limite de 10%, incidente sobre o valor global para
30 meses do Contrato, no caso de atraso para início da prestação dos serviços;
11.5.3. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso a Administração poderá considerar a
inexecução total ou parcial do contrato, aplicando-se a regra prevista no art. 77 da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
11.5.4. Pela inexecução total ou parcial, por culpa da Contratada, será aplicada multa
compensatória, calculada, em 20% sobre o valor da parcela inadimplida quando da inexecução
parcial ou em 20% sobre o valor anual do Contrato quando da inexecução total, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis.
11.5.5. Caso o Fator de Qualidade seja igual ou inferior a 75% em um mês serão aplicadas as
seguintes sanções além dos descontos aplicados no item 6.3.4 deste Contrato:
EVENTO

OCORRÊNCIA

Fator de Qualidade
inferior

Fator de Qualidade igual
ou inferior a 60%

FQ <=75%

FQ <=60%

SANÇÃO
%

Valor sobre o
qual será
calculado

2,00

Valor da
Mensalidade

%

Valor sobre o
qual será
calculado

Multa

Multa

Medida
sobre a
qual será
calculada
Por hora
de atraso
Medida
sobre a
qual será
calculada

______________________________________________________________________________________________
PROAD N. 1141/2020

Página 77 de 83

Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191 | Centro Político e Administrativo | Cuiabá/MT | CEP: 78049-935
Telefone:(65) 3648-4101/4049 | licitacao@trt23.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2021
IDENTIFICADOR LICITAÇOES-E: 856259

Valor da
Por hora
Mensalidade
de atraso
Inexecução parcial e multa correspondente a
15% sobre o valor da parcela não executada
no contrato
Em caso de reincidência consecutiva,
caracterizara inexecução total do contrato.
3,00

FQ <=50%

11.6. A CONTRATADA deve justificar fundamentada, prévia e formalmente qualquer ocorrência
que a leve a descumprir os deveres estabelecidos neste Instrumento. A aceitação da justificativa
ficará a critério da CONTRATANTE.
11.7. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente, e
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
11.8. Após a aplicação da penalidade, caso o descumprimento da obrigação persista, a
CONTRATANTE poderá proceder à rescisão contratual.
11.9. As penalidades referentes a irregular execução do Contrato serão apuradas pelo Fiscal do
Contrato, na forma do art. 67 da Lei n. 8.666/93.
11.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n. 8.666/93 e subsidiariamente na Lei n. 9.784/99, sendo obrigatoriamente
registradas no SICAF.
11.11. Caso haja, durante o processo de aplicação de penalidade, indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n. 12.846/13, como ato lesivo à administração pública nacional
ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO
12.1 A execução do objeto se dará com acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de
representante da CONTRATANTE, com atribuições específicas, nos termos do art. 67 da Lei n.
8.666/93.
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12.2. A CONTRATANTE designará, por ato formal, servidores para acompanhamento e
fiscalização da prestação do objeto denominados Fiscais e Gestores de Contrato, titulares e
substitutos, os quais realizarão de forma preventiva, rotineira e sistemática a verificação da
conformidade da prestação do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato.
12.3. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.
12.4. É direito da Fiscalização rejeitar qualquer parte do objeto quando entender que a sua
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência.
12.5. A Fiscalização exercida no interesse da Administração não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA CONTRATUAL
13.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias
corridos, contados do 1º (primeiro) dia útil seguinte à data em que receber a sua via do contrato
assinada, prorrogáveis por igual período, com pedido fundamentado antes de vencer o prazo e
a critério da CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia no valor de R$ _____,
correspondente ao percentual de 5% do valor global do contrato, com validade da assinatura do
contrato até 90 dias após o término da vigência contratual (__/__/____ a __/__/____), devendo
ser renovada a cada prorrogação, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
13.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO, nos termos do Decreto-Lei 1.737/79, com depósito na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária, em favor do TRT da 23ª Região e com a via do
beneficiário entregue pela CONTRATADA à Seção de Contratos.
13.1.2. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural (eletronicamente) e registrados nas Centrais de Custódia (SELIC e CETIP).
13.1.2.1. não serão aceitos títulos em papel e entende-se que, para que um título da
dívida pública possa ser vinculado a um contrato, ele deve ser bloqueado a pedido no SELIC ou
CETIP. A execução do título, em caso de necessidade, também ocorrerá com comunicação
semelhante.
13.1.3. SEGURO-GARANTIA, conforme circular n. 477/13 da SUSEP e pelo período previsto no
contrato principal, podendo decidir-se por uma das seguintes alternativas:
13.1.3.1. apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens 13.2.1 a 13.2.4,
correspondente a 5% do valor anual atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-garantia do
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Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula específica indicando a
cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela
CONTRATADA; ou
13.1.3.2. apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do
Fornecedor e do Prestador de Serviço” para cobertura dos subitens 13.2.1 a 13.2.3,
complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas
e Previdenciárias” para o subitem 13.2.4, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por
cento), respectivamente, do valor anual atualizado do contrato.
13.1.3.3. O aceite do seguro garantia será condicionado à apresentação do respectivo
comprovante de pagamento do Prêmio, sendo que:
13.1.3.3.1. No caso de pagamento à vista a apresentação do respectivo comprovante
deverá ocorrer concomitantemente com a entrega da apólice do seguro garantia, conforme
prazo do item 5.1.
13.1.3.3.2. No caso de pagamento a prazo, a apresentação dos respectivos
comprovantes deverá ocorrer em até 10 dias após o vencimento da última parcela.
13.1.4. FIANÇA BANCÁRIA, emitida por instituição regularmente autorizada pelo Banco
Central, com renúncia expressa ao “benefício de ordem” constante do art. 827 do Código Civil.
13.2. A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não
aceitação, o pagamento de:
13.2.1. prejuízo advindo do não cumprimento do contrato;
13.2.2. prejuízos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
13.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
13.3. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e
das cláusulas contratuais e que não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo TRT23 com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
13.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,2% do valor anual do contrato por dia de atraso, até o limite máximo de 5%.
13.4.1. O atraso superior a 25 dias autoriza o CONTRATANTE a promover o bloqueio e
retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% do valor anual do contrato,
a título de garantia, que serão depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção
monetária, em favor do TRT23.
13.4.2. O bloqueio efetuado com base no item anterior não gera direito a nenhum tipo de
compensação financeira à CONTRATADA;
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13.4.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base
no item 13.4 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
13.4.4. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser
glosado de pagamentos devidos à CONTRATADA.
13.5. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
13.6. Quando houver abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização
do contrato comunicará à seguradora e/ou à fiadora, via e-mail, as decisões finais de última
instância administrativa.
13.7. Na hipótese de prorrogação contratual a garantia deverá ser renovada e na hipótese de
aditivo, reajuste ou repactuação (quando couber) contratual a garantia deverá ser reforçada,
sujeitando-se a multa do item 13.4 em caso de descumprimento do prazo estabelecido.
13.8. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser
comunicados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de
até 90 dias após o término de vigência do contrato.
13.9. O CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
13.9.1. caso fortuito ou força maior;
13.9.2. alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
13.9.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administração; ou
13.9.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.
13.9.4.1. Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos
itens 13.9.3 e 13.9.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo
instaurado pelo TRT23.
13.10. A garantia será considerada extinta:
13.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
13.10.2. com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no subitem 13.1,
que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de
sinistro;
______________________________________________________________________________________________
PROAD N. 1141/2020

Página 81 de 83

Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191 | Centro Político e Administrativo | Cuiabá/MT | CEP: 78049-935
Telefone:(65) 3648-4101/4049 | licitacao@trt23.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2021
IDENTIFICADOR LICITAÇOES-E: 856259

13.11. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a CONTRATADA pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento
não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1. O Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos Arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e
nas formas previstas no Art. 79 da mesma Lei, com as consequências contratuais e as previstas
no art. 80 da mesma Lei.
14.2. A rescisão do Contrato ocorrerá sem prejuízo da exigibilidade de débito anterior da
CONTRATADA, inclusive por multas impostas e de condições estabelecidas neste instrumento,
além das perdas e danos decorrentes.
14.3. O Contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência administrativa da CONTRATANTE,
mediante comunicação escrita, entregue diretamente ou por via postal, com antecedência
mínima de 30 dias.
14.4. Pela rescisão de que trata o parágrafo segundo do art. 79 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA
terá o direito de receber pelos serviços já executados e aceitos pela CONTRATANTE até a data
de encerramento do presente contrato.
14.5. Conforme o disposto no Inciso IX, do artigo 55, da Lei 8666/93, a CONTRATADA reconhece
os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, do
referido Diploma Legal.
14.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
facultada a defesa prévia do interessado e assegurados o contraditório e a ampla defesa.
14.7. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento e seus aditivos,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
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16.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Cuiabá-MT como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pela via administrativa,
inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam o presente
Contrato em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na
Coordenadoria de Contratações, conforme exigência do art. 60 da Lei n. 8.666/93.
Cuiabá-MT, __ de ______ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª EGIÃO
LIVIA TIMM ROCHA
Diretora-Geral

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
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