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ATENÇÃO

O Acórdão n° 754/2015 do Plenário do Tribunal de Contas da União determina
expressamente que a Administração Pública instaure processo administrativo
para  aplicação  de  sanções  administrativas  às  empresas  que  praticarem,
injustificadamente, tanto na fase licitatória quanto na contratual, ato tipificado
no art. 7º da Lei 10.520/2002.

Portanto,  solicitamos  que  as  licitantes  leiam  atentamente  o  edital  e  seus
anexos com o objetivo de verificar se sua proposta atende às exigências do
instrumento convocatório.

Salientamos que as condutas passíveis da aplicação de penalidades estão
descritas no item “Das Sanções Administrativas”.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

DATA DA ABERTURA: 19-04-2022, às 11 horas

LOCAL: No sítio www.gov.br/compras

OBJETO: Serviços de suporte técnico e atualização tecnológica da solução integrada
de gestão de serviços Axios Assyst Enterprise.
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E D I TA L

PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2022

O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO (TRT  da  4ª

Região), com sede na Av. Praia de Belas nº 1.100, em Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ

sob o nº  02.520.619/0001-52,  torna público  que realizará o  PREGÃO ELETRÔNICO nº

06/2022 do tipo menor preço, visando ao REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de

serviços de suporte técnico e atualização tecnológica da solução integrada de gestão

de  serviços  Axios  Assyst  Enterprise,  conforme  condições  estabelecidas  no  presente

Edital  e  de  acordo  com  o  disposto  nas  Leis  nsº  8.666/1993,  10.520/2002,  na  Lei

Complementar  n°  123/2006 e  nos  Decretos  nºs 3.555/2000,  7.892/2013  e  10.024/2019,

aplicando-se subsidiariamente a legislação complementar vigente e pertinente à matéria.

DO OBJETO

1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto  REGISTRO DE PREÇOS  visando à
eventual contratação  de  serviços  de suporte  técnico  e  atualização  tecnológica  da
solução  integrada  de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst  Enterprise,  conforme
discriminação constante no Anexo I - Termo de Referência, e seus anexos,  no quantitativo
que segue:

Grupo Item Descrição Unidade
Quant.
Total a

registrar

Preço unitário
máximo
admitido

(R$)

1

1

Serviço  de  suporte  técnico com
atualização  tecnológica  para licenças
concorrentes da solução integrada de gestão
de  serviços  Axios  Assyst  Enterprise  pelo
período de 12 meses

Serviço 502 2.249,91

2

Serviço  de  suporte  técnico com
atualização  tecnológica  para licenças
dedicadas da  solução  integrada  de  gestão
de  serviços  Axios  Assyst  Enterprise  pelo
período de 12 meses

Serviço 447 1.492,43
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3

Serviço  de  suporte  técnico com
atualização  tecnológica  para licenças  para
ativos  (ITOM) da  solução  integrada  de
gestão  de serviços Axios  Assyst  Enterprise
pelo período de 12 meses

Serviço 19.290 13,22

4

Aquisição  de  licenças  concorrentes  da
solução  integrada  de  gestão  de  serviços
Axios  Assyst  Enterprise,  incluindo  serviços
de  suporte  técnico  com  atualização
tecnológica por 1 (um) ano

Licença 120 18.700,00

5

Aquisição  de  licenças  dedicadas  da
solução  integrada  de  gestão  de  serviços
Axios  Assyst  Enterprise,  incluindo  serviços
de  suporte  técnico  com  atualização
tecnológica por 1 (um) ano

Licença 67 12.275,00

6

Aquisição de licenças para ativos (ITOM)
da solução integrada de gestão de serviços
Axios Assyst  Enterprise,   incluindo serviços
de  suporte  técnico  com  atualização
tecnológica por 1 (um) ano

Licença 3.936 96,00

1.1. A presente licitação reger-se-á na forma do art. 6º do Decreto 7.892/2013, tendo
como órgão gerenciador  o Tribunal  Regional  do Trabalho da 4ª  Região e  como órgãos
participantes os Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª, 15ª,
16ª, 17ª e 20ª Região.

1.1.1. As quantidades a serem registradas por cada órgão constam no Anexo
I do Termo de Referência mencionado no caput.

1.2.  Os  serviços  de  suporte  técnico,  manutenção  e  atualização  poderão  ser
prestados  de  forma  remota,  sendo  de  responsabilidade  da  contratada  a  infraestrutura
necessária para acesso ao ambiente do contratante,  que será responsável  apenas pela
disponibilidade de acesso remoto ao seu ambiente.

1.3.  Para os TRTs que não possuírem serviços vigentes na data de assinatura do
novo contrato, o início da prestação dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 15
dias da assinatura do instrumento contratual.

1.4.  Para os TRTs que possuírem serviços vigentes na data de assinatura do novo
contrato, o início da prestação dos serviços deverá ocorrer no dia seguinte ao encerramento
do contrato atual, conforme tabela a seguir.

Órgão Data vencimento contrato atual

TRT da 3ª Região 28/05/2022

TRT da 4ª Região 30/03/2022

TRT da 5ª Região 27/04/2022

TRT da 6ª Região 29/06/2022

TRT da 7ª Região 28/06/2022

TRT da 8ª Região 11/08/2022

TRT da 9ª Região 20/06/2022

TRT da 10ª Região 11/07/2022
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TRT da 12ª Região 26/06/2022

TRT da 14ª Região 31/05/2022

TRT da 15ª Região 19/10/2022

TRT da 16ª Região -

TRT da 17ª Região 23/05/2022

TRT da 20ª Região 31/07/2022

1.5. As licenças de software (itens 4, 5 e 6 do quadro constante no caput) serão de
uso perpétuo e deverão ser devidamente reconhecidas e emitidas em favor do Tribunal pelo
respectivo fabricante, de acordo com suas regras e práticas de licenciamento.

1.5.1.  O prazo máximo de entrega das licenças (itens 4,  5 e 6 do quadro
constante no caput) é de 15 dias a contar da assinatura do contrato.

1.5.2. A alteração do prazo para entrega das licenças somente será admitida
se presente alguma das hipóteses previstas  no § 1.º  do Art.  57 da Lei  8.666/1993. Os
requerimentos  de  prorrogação  de  prazo para  entrega  de  licenças  deverão  ser
encaminhados, devidamente justificados, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de
5 dias do prazo final para cumprimento da obrigação.

1.6. A vigência do(s)  contrato(s)  decorrente(s)  desta licitação tem início com sua
assinatura e encerra-se 12 meses, contados da data de início da prestação dos serviços,
podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, nos
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

1.6.1.  A prorrogação  do  prazo  de  vigência  do(s)  contrato(s)  em  exercícios
subsequentes,  ficará  condicionada  à  avaliação  da  qualidade  dos  serviços  prestados,  à
comprovação da compatibilidade com os preços de mercado, bem como à existência, em cada
ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.

1.7. Os preços registrados não obrigam o Tribunal a firmar a(s) contratação(ões) que
deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida,  assegurando-se ao  beneficiário  do  registro  o  fornecimento  em igualdade  de
condições.

1.8. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 meses.

1.9. Havendo divergência entre as especificações do objeto constantes no sistema
Portal  de  Compras do  Governo Federal  e  as  que constam neste  edital,  prevalecem as
especificações do Edital.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. O  presente  Pregão  Eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da
INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação.

3. As propostas e os documentos de habilitação serão recebidas até as 11 horas do dia
19-04-2022, sendo que a sessão de disputa de preços (oferta de lances) será aberta pelo
pregoeiro, na mesma data, após a abertura e análise das propostas.

3.1.  Se,  em decorrência  de  indisponibilidade  do  sistema  eletrônico  do  Portal  de
Compras do Governo Federal, não for possível abrir as propostas até o horário previsto para
a sessão de disputa de preços, a abertura de propostas, bem como a sessão de disputa de
preços ficam automaticamente transferidas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário.

3.2. Será utilizado como referência de tempo o horário de Brasília/DF.
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4. Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  do  TRT da  4ª  Região,  designado
Pregoeiro  (Coordenador),  mediante  a  inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou
transferidos  para  o  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal,  no  endereço
www.gov.br/compras.

4.1. Em caso de dúvidas relativas ao sistema do Portal de Compras do Governo
Federal, as interessadas devem entrar em contato com as Centrais de Atendimento “Portal
de Compras do Governo Federal” ou “SIASG” pelo telefone 0800-9789001.

5. O sistema disponibilizará relatórios e ata circunstanciada, que poderão ser impressos
pelos participantes.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6. Poderão  participar  desta licitação  os  interessados  que  atenderem  a  todas  as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes do presente Edital e seus Anexos,
e  que  estejam  previamente  credenciados  no  sistema  Portal  de  Compras  do  Governo
Federal,  no  endereço  www.gov.br/compras, bem  como  possuírem  registro  cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 

7. Somente poderão participar  desta licitação,  as empresas que atuam no ramo de
atividade pertinente ao objeto do presente Pregão e que atendam ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição, o qual proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos,  salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

7.1. As licitantes deverão comprovar, ainda, como condição prévia à participação no
certame e à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão
contratual, o atendimento das seguintes condições:
a) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria  Interministerial
MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
b) 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 Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de
Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

7.1.1.  As  condições  das  alíneas  "a" e  "b"  serão  atendidas  mediante
declaração  de não  utilização de trabalho degradante  ou  forçado,  em campo próprio  do
sistema Portal de Compras do Governo Federal.

8. Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham
sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedidas
de licitar e contratar com a União ou suspensas de licitar e contratar no âmbito da Justiça
Trabalhista.

9.  Os  impedimentos,  caso  existentes,  deverão  ser  declarados  pela  empresa
proponente,  sob pena de responsabilidades administrativas  e penais  cabíveis,  conforme
legislação vigente.

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA “PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO
FEDERAL”

10. Para  acesso ao  sistema eletrônico  “Portal  de  Compras  do Governo Federal”, os
interessados em participar da licitação deverão estar devidamente cadastrados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e dispor de chave de identificação e
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senha pessoal (intransferíveis) que poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo  quando  cancelada  por  solicitação  do  credenciado  ou  em  virtude  de  seu
descadastramento perante o SICAF.

10.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

10.2.  O cadastro  no  SICAF deverá  ser  feito  no  Portal  de  Compras do Governo
Federal,  no  sítio  www.gov.br/compras,  por  meio  de  certificado  digital  conferido  pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

10.3. 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.

10.4.  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.

10.5.  É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados
cadastrais  no  SICAF  e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.5.1.  A não observância do disposto no subitem anterior  poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11. 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 da
sessão pública no item 3 do presente Edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 

11.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

11.2. 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.

11.3.  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 nº 123, de 2006, na forma do subitem 30.3,
infra.

11.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

11.5. 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.

11.6. 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.

12. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação  daqueles  exigidos  no  edital  e  já  apresentados,  serão  encaminhados  pelo
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo
previsto no subitem 29.2, infra.
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13. Para participação no pregão eletrônico, a licitante deverá declarar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital, bem
como que cumpre plenamente os requisitos de  habilitação, sendo que a apresentação da
proposta implicará  plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas no
presente Instrumento Convocatório, sendo vedada, em qualquer hipótese, a identificação da
licitante.

14. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances.

15. Caberá à 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.

15.1. A sessão pública compreende, sucessivamente:
a) a abertura das propostas;
b) a análise da proposta de menor preço e  dos documentos de habilitação da respectiva
licitante;
c) a declaração de vencedor.

16. As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente pelo sistema
eletrônico, observados os prazos definidos no presente Edital, ocasião em que a licitante
deverá:

16.1.  Informar  o  preço  de  cada  item,  em  moeda  corrente  nacional  (Real),
obrigatoriamente  com  duas  casas  decimais  (centavos  de  Real),  incluindo  eventuais
descontos ou acréscimos, inclusive os decorrentes de insumos, impostos, taxas e demais
encargos inerentes à prestação do objeto.

16.1.1.  Na  hipótese  de  o  lance  vencedor  apresentar  valor  com  número
superior  de  casas  decimais,  serão  consideradas  apenas  os  centavos  de  reais,
desconsiderando-se as demais casas após a vírgula.

16.2. Proceder a descrição do objeto, de modo a demonstrar as especificações do
objeto ofertado.

17. Para fins de obtenção dos benefícios previstos na  LC nº 123/2006, as licitantes
deverão  declarar  no  sistema  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  a  condição  de
microempresas ou empresas de pequeno porte. 

18. A ausência da declaração constante no item 17 implica decadência ao respectivos
direito de preferência.

18.1. A falsidade da manifestação, objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas nos itens
42 e 43 deste Edital.

19. O  prazo  de  validade  da  proposta  é  de  60  dias,  contados  da  data  limite  para
apresentação das propostas nesta licitação.

20. Não serão admitidas propostas que ofertem quantidades inferiores às discriminadas
neste Edital.

DA ABERTURA DA SESSÃO

21 . A partir do horário previsto no sistema e informado no item 3 do presente Edital, terá
início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a sua aceitabilidade.
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21.1.  Na eventualidade de,  após a abertura das propostas,  o sistema apresentar
indisponibilidade  momentânea  superior  a  30  minutos,  que  impossibilite  a  realização  da
sessão  de  disputa,  o  Pregoeiro  agendará  nova  data  e  horário  para  sua realização.  Os
interessados  serão  informados  mediante  mensagem  enviada  por  meio  do  sistema
eletrônico. 

21.2. Iniciada a sessão, não mais caberá desistência da proposta, cancelamento,
retificações ou alterações nas condições estabelecidas. Os erros ou equívocos porventura
ocorridos, inclusive em termos de preço, serão de inteira responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo, no caso de erro para mais, qualquer recurso, tampouco no caso de erro para
menos,  eximir-se  da  execução  do  objeto,  salvo  por  motivo  justo  decorrente  de  fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.3. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema  eletrônico  permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

21.4. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10  minutos,
a  sessão  do  pregão  na  forma  eletrônica  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após
comunicação aos participantes,  que será realizado no endereço eletrônico utilizado para
divulgação  e/ou  mediante  mensagem  encaminhada  por  meio  do  sistema  PORTAL DE
COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL.

22. Aberta  a  etapa  competitiva,  na  data/hora  prevista  no item  3 deste  Edital,  os
representantes  das  licitantes  deverão  estar  conectados  ao  sistema  para  participar  da
sessão  de  lances,  sendo  que  a  cada  lance  ofertado,  a  licitante  será  imediatamente
informada de seu recebimento, do respectivo horário de registro e do valor.

22.1. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

23. 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.

23.1. 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.

23.2. 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 superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, 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.

23.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

23.5.  Não havendo lance final  e fechado classificado na forma estabelecida nos
subitens 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, observado, após esta
etapa, o disposto no subitem 23.4. 

23.6. 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.
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24. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão  ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

24.1.  Na  hipótese  do  subitem  anterior,  a  ocorrência  será  registrada  em campo
próprio do sistema.

25. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

26. Durante  o transcurso da sessão pública,  os participantes serão informados,  em
tempo real,  do valor  do menor lance registrado.  O sistema não identificará o autor  dos
lances aos demais participantes.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

27. A classificação das propostas será apurada pelo critério de menor preço do grupo.

27.1. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos no presente Edital, sendo que serão desclassificadas aquelas que:
a) não atenderem às especificações exigidas no presente Edital, ou cujas especificações se
apresentarem omissas ou vagas a ponto de comprometer o entendimento de seu conteúdo.
b) denotarem  evidente  erro  na  formulação  do  preço,  bem  como  apresentarem  preços
simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
c) apresentarem preços alternativos.

27.2. Após verificação da conformidade, na forma do subitem 27.1 do presente Edital,
as propostas que apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital
serão classificadas para a etapa de apresentação de lances. 

27.2.1.  Às  licitantes  classificadas  será  dada  oportunidade  para  nova
disputa,  mediante  apresentação  de  lances,  as  quais  deverão  ser  formuladas  de  forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, em relação à proposta de menor preço.

27.3.  Na  hipótese  de  não  ocorrer  oferta  de  lances,  será  feita  a  verificação  de
conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

28. Encerrada a  etapa competitiva e  ordenadas as propostas,  o sistema “Portal  de
Compras  do  Governo  Federal”  verificará  a  aplicabilidade  das  condições  de  preferência
previstas na LC nº 123/2006.

28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

28.1.1. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

28.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

28.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

29. 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 nº 10.024/2019.

29.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final  superior  ao preço máximo fixado (Acórdão nº  1455/2018 -TCU -  Plenário),  ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
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29.2.  Sendo  aceitável  a  proposta  de  menor  preço,  caberá  à  adjudicatária
encaminhar, no prazo de 2 horas a contar da convocação pelo Pregoeiro, a proposta de
preços  (Anexo  III  do  Edital  -  Modelo  de  Proposta),  devidamente  atualizada  ao  valor
negociado (ou ao último lance proposto, se for o caso), para o(s) item(ns) ou grupo (s),
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares solicitados pelo Pregoeiro,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, na
forma do § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019.

29.3.  Se for  verificado que a proposta não atende às especificações técnicas do
objeto,  caso  a  oferta  não  seja  aceita  ou, se  a  licitante  desatender  às  exigências
habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a confirmação das condições habilitatórias da
proponente,  e  assim sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma proposta  que  atenda  ao
especificado no Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame. 

29.4. É facultado ao Pregoeiro promover, previamente à homologação da licitação,
diligências no sentido de obter a comprovação do atendimento às especificações técnicas
do objeto ofertado, conforme contido na proposta.

29.4.1. A comprovação, de responsabilidade exclusiva da licitante, poderá ser
realizada mediante apresentação de documentação técnica do objeto ofertado, desde que
contemple as informações necessárias à comprovação.

29.4.2. A documentação técnica referida no subitem anterior poderá
ser solicitada pelo pregoeiro em meio físico (cópia autenticada ou original acompanhada de
cópia para autenticação). A documentação técnica  deverá ser entregue na  Coordenadoria
de  Licitações  e  Contratos  deste  Tribunal,  sita  na  Av.  Praia  de  Belas,  nº  1.100,  prédio
administrativo, 6º andar, ala norte, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/RS (CEP 90110-
903),  no  prazo  máximo  5  dias  úteis,  contados  a  partir  da  solicitação,  sob  pena  de
desclassificação da respectiva proposta.

DA HABILITAÇÃO

30. Com base no que dispõe o inciso XIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, a habilitação à
presente licitação será feita mediante a apresentação, concomitantemente com a proposta,
conforme disposto nos itens 3 e 11 deste Edital, dos documentos a seguir relacionados, os
quais devem estar em plena validade: 

a) Habilitação Jurídica, conforme o caso:

a.1) registro comercial, no caso de empresa individual;

a.2) certificado  da  Condição  de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  em  se
tratando de Microempreendedor Individual - MEI;

a.3) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades por  ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a.4)  inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,  acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

a.5) decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista:

b.1) prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de
certidão  conjunta  relativa  a  tributos  federais,  à  Dívida  Ativa  da  União  e  a
Contribuições Sociais (INSS), expedida pela Receita Federal do Brasil;
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b.2) prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual  do  domicílio  ou  sede  da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, a qual deverá incluir todos os tributos
estaduais;

b.3) prova  de  regularidade  com a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  da
licitante;

b.4) prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço;

b.5) prova  de  regularidade  com  as  obrigações  trabalhistas,  mediante  a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida no
portal do TST.

c) Qualificação Técnica:

c.1) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  no  qual  esteja  expressa  a  aptidão  do  interessado  na  prestação  de
serviço de suporte técnico ou implantação de solução Axios Assyst.

c.1.1)  A organização emitente do atestado de capacidade técnica deverá
ser usuário da solução fornecida, não sendo aceitos atestados emitidos por
quaisquer  intermediários,  contendo  dados  de  contatos  atualizados  para
confirmação das informações.

d) - Qualificação Econômico-Financeira

d.1) certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.

e)  Serão verificados, ainda, pelo Pregoeiro, durante a fase de habilitação, a existência de
registros impeditivos à contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

e.1) No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU (disponível
no portal da transparência - http://www.portaldatransparencia.gov.br) - a existência
de registros impeditivos à contratação;

e.2) No  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa, disponível no portal do CNJ - a existência de registros impeditivos à
contratação por improbidade administrativa.

30.1. 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 regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

30.1.1.  Os  documentos  exigidos  para  habilitação  que  não  estejam
contempladas no SICAF, bem como a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (  Atestado de Capacidade  
Técnica referido na alínea "c.1"  )  , deverão ser enviados no momento e na forma prevista nos
itens 3 e 11 deste Edital.

30.1.2.  O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas.

30.1.3.  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. 

30.1.4.  O  descumprimento  dos  subitens  acima  implicará  a  inabilitação  da
licitante, exceto, no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, se a consulta aos sítios
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eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024/2019.

30.2. Em relação aos documentos de habilitação cuja autenticidade não possa ser
verificada na internet, é facultado ao pregoeiro solicitar a respectiva apresentação em cópia
autenticada ou em cópia acompanhada do original para autenticação, oportunidade em que
os documentos solicitados devem ser entregues (ou despachadas pelos Correios), no prazo
máximo de 3 dias, na Coordenadoria de Licitações e Contratos deste Tribunal, sita na Av.
Praia de Belas, nº 1.100, prédio administrativo, 6º andar, ala norte, bairro Praia de Belas, em
Porto Alegre/RS (CEP 90110-903).

30.3.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão dispor de toda a
documentação  exigida  para  efeitos  de  habilitação,  na  forma  deste  edital,  sob  pena  de
inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

30.3.1.  Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da
regularidade fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado o  prazo de 5  dias  úteis,  contados da
declaração  de  vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  ao  critério  da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, devendo a empresa interessada anexar as respectivas certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa na ferramenta própria para o envio de anexos do
Portal de Compras do Governo Federal.

30.3.1.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no
subitem 30.3.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

30.4. Todo documento que não tiver prazo de validade estipulado em seu corpo será
considerado como válido por 90 dias, contados a partir da data de sua emissão, exceto para
habilitação jurídica e para o atestado exigido na alínea “c.1”.

31. A falta de quaisquer dos documentos relacionados no item 30 deste Edital implicará
inabilitação da interessada.

32. Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema
para verificar se foi (foram) declarado(s) o(s) vencedor(es)".

DOS RECURSOS

33. Declarado o  vencedor,  o  Pregoeiro  informará o  prazo em que  o  sistema ficará
disponível para o registro de intenção de recurso, que será de, no mínimo, trinta minutos. 

33.1. Na ocasião da manifestação de intenção de recorrer,  as licitantes deverão
informar, no campo próprio do sistema Portal de Compras do Governo Federal, a síntese da
motivação do recurso.

33.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, na sessão,
importará a decadência do direito de recurso.

33.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

33.2.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

33.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos  indispensáveis  à  defesa  de  seus
interesses.
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DO REGISTRO DE PREÇOS

34. Na homologação do Pregão Eletrônico, o sistema verificará a existência de licitantes
aptos  a  ADERIR  ao  cadastro  de  reserva  pelo  preço  do  primeiro  colocado.  Caso  haja
fornecedores  nesta  condição,  a  autoridade  competente  fará  a  convocação  no  sistema,
estabelecendo um prazo mínimo de 24 horas para que estes se manifestem. Dentro do
prazo definido, cabe ao interessado registrar no sistema a intenção de participar do cadastro
de reserva. 

34.1. Após a homologação da presente licitação, será lavrada Ata de Registro de
Preços (Anexo II  do  Edital),  visando a eventuais  contratações futuras,  na qual  será(ão)
registrado(s) o(s) preço(s) da(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) no(s) respectivo(s)
item(ns).

34.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por 1 (um) representante que
venha  a  responder  por  sua  representada,  devendo  esse  se  identificar,  mediante
encaminhamento, via e-mail de cópia de sua Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente,  sendo indispensável,  ainda,  a apresentação dos seguintes documentos,  em
cópia autenticada ou publicação oficial, os quais farão parte do processo licitatório:
a) ato constitutivo, estatuto ou  contrato social em vigor, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de
seus administradores, quando a licitante for representada por pessoa que estatutariamente
tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;
b)  procuração  particular ou carta  de  credenciamento,  estabelecendo  poderes  para
representar a licitante, expressamente quanto à formulação de propostas e a praticar todos
os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada de 1 (um) dos documentos citados na
alínea anterior, conforme o caso, para fins de confirmação dos poderes para subscrevê-la,
ou ainda, cópia autenticada de traslado de procuração por instrumento público, na hipótese
de representação por meio de preposto;

35. Decairá do direito ao registro do(s) preço(s) a licitante que, regularmente convocada,
não  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  no  prazo  estipulado,  hipótese  em  que  se
caracterizará  a  inexecução  total  do  objeto,  sujeitando-se  a(s)  empresa(s)  declarada(s)
vencedora(s) às sanções administrativas previstas no presente Edital.

36. Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, este Tribunal reserva-se o direito de
convocar as licitantes remanescentes, na forma do parágrafo único do art. 13 do Decreto nº
7.892/2013.

DA CONTRATAÇÃO

37. A contratação  do  objeto  será  efetivada  mediante  assinatura  do  instrumento  de
contrato, cuja minuta encontra-se anexa, após a homologação da presente licitação. 

37.1.  Como condição para contratação,  prorrogações e acréscimos contratuais,  a
licitante vencedora deste certame deverá apresentar as certidões de regularidade fiscal e
trabalhista exigidas na alínea “b” do item 30 deste Edital.  Na hipótese de as provas de
regularidade não se encontrarem disponíveis nas respectivas homepages, a licitante deverá
providenciar sua emissão no prazo máximo de 10 dias úteis contados da intimação deste
Tribunal.

37.2. Fica estabelecido o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da comunicação
deste Tribunal, para a licitante assinar o contrato decorrente desta licitação, o qual, na forma
do  art.  62  da  Lei  nº  8.666/1993,  constitui,  neste  procedimento,  documento  hábil  à
formalização da contratação do objeto, sob pena de caracterizar-se inexecução do objeto,
hipótese  em que  ficará  a  adjudicatária  sujeita  à  aplicação  das  sanções  administrativas
cabíveis. 
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38. Decairá do direito à contratação a licitante que, regularmente convocada, não assinar
o instrumento de contrato no prazo estipulado no subitem anterior, ou ainda, não apresentar
as  certidões  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  mencionadas  no  subitem  37.1,  ficando
caracterizado o  descumprimento  total  da  obrigação assumida,  sujeitando-se às  sanções
previstas neste Edital.

38.1.  Nos  termos  do  disposto  nos  incisos  XXIII  e  XVI  do  art.  4º  da  Lei  nº
10.520/2002, ocorrendo a hipótese descrita no caput, este Tribunal reserva-se o direito de
convocar outra licitante para firmar a contratação, observado o disposto no  subitem 29.3
deste Edital.

38.1.1. A licitante eventualmente convocada, caso aceite a convocação, ficará
sujeita às mesmas obrigações e penalidades.

DO PAGAMENTO

39. O pagamento  será  realizado mediante  crédito  em conta  corrente  bancária  até  o
décimo dia útil após a entrega do objeto, bem como do documento fiscal correspondente,
sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em
vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso ISSQN.

39.1.  O pagamento  dos serviços  de suporte técnico  com atualização tecnológica
(itens 1, 2 e 3 do quadro constante no caput do item 1) será realizado mensalmente mediante
aceite do gestor do contrato na nota fiscal.

39.2.  O pagamento das licenças de software (itens 4, 5 e 6 do quadro constante no
caput do item 1)  será  realizado em uma  única parcela após a  entrega e instalação no
ambiente do Tribunal mediante aceite do gestor do contrato na nota fiscal.

39.3. Além das retenções legais, serão automaticamente descontados dos valores
faturados  os  percentuais  decorrentes  da  eventual  aplicação  dos  critérios  por
descumprimento dos níveis de serviço.

39.4. O  descumprimento  dos  prazos  de  atendimento  implicará  na  aplicação  de
glosas conforme tabela abaixo:

Tabela de aplicação de glosas - descumprimento prazos de atendimento

Severidade Prazo de Solução
Fórmula de cálculo da

glosa
Limite da glosa

por mês

Emergencial 4 horas úteis HS x 0,5% * VFM

30% da VFM

Alta 16 horas úteis HS x 0,4% * VFM

Padrão 32 horas úteis HS x 0,1% * VFM

Atualização
30 dias ou mediante agendamento,
a critério do CONTRATANTE.

DS x 0,1% * VFM

HS = Somatório das horas úteis e frações que extrapolaram o limite de resolução dos chamados.

DS = Somatório dos dias e frações que extrapolaram o limite de resolução dos chamados.

VFM = Valor da Fatura Mensal para pagamento do serviço.

A permanência por mais de 3 meses consecutivos com glosas de 30% ou 6 meses consecutivos com
glosas superiores a 20%, poderá, a critério do CONTRATANTE, ser considerada como inexecução
parcial.

39.4.1. As infrações relacionadas a seguir implicarão na aplicação de
glosas conforme tabela abaixo:

Tabela de aplicação de glosas - Infrações Gerais

Evento Fórmula de
cálculo da glosa

Limite da glosa
por mês
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Fraudar, manipular ou descaracterizar indicadores/metas de
níveis  de  serviço  por  quaisquer  subterfúgios,  por
indicador/meta de nível de serviço manipulado.

QIM x 0,2% * VFM 20% do VFM

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais, por serviço e por dia.

Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pelo
CONTRATANTE, por serviço e por dia.

Deixar  de  cumprir  determinação  formal  ou  instrução  do
CONTRATANTE, por ocorrência e por dia.

Passar informações incorretas que causem ônus financeiro
ou legal ao CONTRATANTE, verificada após a confirmação
dos registros.

Violar  um  ou  mais  itens  do  Termo  de  Compromisso  de
Manutenção de Sigilo.

Entregar  com  atraso  ou  de  forma  incompleta  ou
inconsistente  a  documentação  exigida  no  Termo  de
Referência.

Deixar  de  cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Termo  de
Referência  e  do  Contrato  não  previstos  nesta  tabela  de
glosas.

QIM = Quantidade de Infrações gerais no Mês

VFM = Valor da Fatura Mensal para pagamento do serviço.

A ocorrência por mais de 6 meses consecutivos com glosas superiores a 20%, poderá, a critério do
CONTRATANTE, ser considerada como inexecução parcial.

39.5.  Na hipótese de a proposta ser apresentada pela matriz e o  faturamento for
realizado por CNPJ de filial, ou vice-versa,  tal condição deverá constar expressamente da
proposta, na qual deverão ser informados os respectivos números de CNPJ, bem como a
licitante  deverá  encaminhar,  para  fins  de  habilitação,  as  provas  de  regularidade  fiscal
pertinente a ambos os números.

39.6.  Para empresas optantes pelo  SIMPLES -  Sist.  Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a retenção
dos tributos referidos no caput deste item somente deixará de ser efetuada caso a licitante
apresente,  juntamente com o documento fiscal do primeiro pagamento, a  declaração de
opção, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal,
art. 4º, inciso XI, e art. 6º. Havendo alteração na situação declarada, durante a vigência da
contratação, a contratada deverá informar ao Tribunal, sob pena  das cominações previstas
na legislação tributária e criminal.

39.7. A forma de pagamento referida no  caput deste item é cláusula indisponível à
licitante, sendo que qualquer outra forma de pagamento porventura disposta na proposta
será desconsiderada.

39.8. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento, o dia da emissão da
ordem bancária.

39.9.  No caso de os documentos apresentados para atendimento ao disposto no
subitem 37.1 deste Edital estiverem vencidos quando da apresentação do documento fiscal,
a licitante deverá providenciar a regularização.

39.10. Na eventualidade de atraso no pagamento entre a data do vencimento e a
data do efetivo pagamento, serão devidos por este TRT: 
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a) juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou 6% a.a. (seis por cento
ao ano), por dia de atraso na efetivação do pagamento; 
b) multa moratória no percentual de 1% (um por cento) do valor da fatura em atraso; e 
c) atualização financeira pelo IGP-DI.

39.10.1. Não serão devidas quaisquer taxas de atualização financeira, juros
ou multa moratória nas hipóteses em que houver a concorrência da contratada para o atraso
no pagamento.

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

40. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do registro de
preços,  contudo,  poderão  ser  revistos  em decorrência  de  eventual  redução  dos  preços
praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  os  custos dos  itens  registrados,  cujas
negociações deverão observar as disposições contidas na alínea “d” do Inciso II do caput do
art. 65 da Lei 8.666/1993.

40.1.  Na hipótese de fato superveniente que represente elevação de custos, diante
da  impossibilidade  de  honrar  os  preços  registrados,  caberá  ao  detentor  do(s)  preço(s)
registrado(s) solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro.

40.1.1.  O fornecedor deverá solicitar  o reequilíbrio  dos preços registrados,
mediante requerimento por escrito, no qual deverá apresentar a demonstração analítica da
variação dos preços registrados, além de caracterizar a superveniência do fato ensejador do
desequilíbrio.

40.1.2.  Os  demais  fornecedores  integrantes  da  ata  de  registro  de  preços
serão convocados para igual oportunidade de negociação.

40.1.3.  O  fornecedor  será  liberado  das  obrigações  assumidas,  caso  a
comunicação ocorra antes da emissão da nota  de empenho,  desde que comprovada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

40.2. Na  hipótese  de  os  preços  registrados  tornarem-se  superiores  aos  valores
praticados no mercado, caberá ao TRT da 4ª Região convocar os fornecedores integrantes
da ata de registro de preços para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.

40.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados no mercado serão liberados dos compromissos assumidos.

41. Não havendo êxito nas negociações, será revogada a Ata de Registro de Preços,
adotando-se as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

42. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar
o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver  a proposta,  falhar  ou fraudar  na execução do contrato,  comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a União pelo prazo de até 5 anos.

42.1. Considera-se comportamento inidôneo:
a) participar da licitação impedida de licitar;
b) apresentação de propostas para o mesmo item por empresas que possuam sócio em
comum;
c) participar da licitação sem possuir os requisitos de habilitação referentes ao cumprimento
ao  disposto  no  inciso  XXXIII  do  artigo  7º  da  Constituição  Federal,  habilitação  jurídica,
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista;

42.1.1.  Poderão  ser  consideradas  comportamento  inidôneo  as  condutas  a
seguir elencadas caso constatados indícios de que a licitante sabia previamente que não
atenderia às condições editalícias:
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a) ofertar produtos ou formular propostas em desacordo com as especificações do edital; e
b) participar da licitação sem possuir  os requisitos de habilitação relativos à qualificação
técnica.

43. A licitante ficará sujeita a multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor
total do lance, nas seguintes hipóteses:
a) incidência nas condutas descritas no item 42.1;
b) não manutenção da proposta; 
c) apresentar documentação falsa;
d) fizer declaração falsa;
e) deixar de entregar documentação exigida para o certame.

43.1. A multa prevista no caput deste item é limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais) por
ocorrência.

44. Na  hipótese  de  inexecução  do  objeto  desta  licitação,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal que couber e da sanção prevista no item 42,  poderão ser
aplicadas à contratada, as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não executado, ou,
caso caracterizada a inexecução da Ata de Registro de Preços,  sobre o valor  do saldo
registrado.

44.1.  A inexecução da Ata  de Registro  de Preços poderá ser  caracterizada pelo
atraso na entrega de qualquer licença/serviço dela decorrente, ao critério da Administração.

44.2. Na hipótese de o valor do saldo registrado na Ata de Registro de Preços ser
inferior ao valor da licença não entregue/serviço não executado, sobre este incidirá a multa.

45. Na hipótese de atraso no início da prestação dos serviços (itens 1, 2 e 3 do quadro
constante no caput do item 1), fica estabelecida multa de 0,2% (dois décimos por cento), por
dia de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor total da contratação.

46. Na hipótese de atraso na entrega das licenças (itens 4, 5 e 6 do quadro constante no
caput do item 1), fica estabelecida multa de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso,
calculada sobre o valor do item em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total
da contratação.

47. A cobrança dos valores devidos pelos licitantes ou contratados a título de multas
observará o procedimento previsto no artigo 23 da Portaria nº 5.943, de 13 de outubro de
2016, da Presidência deste TRT.

48. Sempre  que  ocorrer  situação  de  desacordo  com  o  escopo  contratado,  e  a
fiscalização solicitar pronunciamento da contratada, esta deverá manifestar-se por escrito e
promover a correção da situação motivadora da desconformidade.

49. Em qualquer caso, a contratada será notificada por escrito, e terá o prazo de 5 dias
úteis para apresentar sua defesa.

50. Verificada  a  ocorrência  de  descumprimento  durante  a  execução  do  contrato,  a
contratada será intimada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, a qual
deverá ser encaminhada exclusivamente por e-mail para o endereço dg@trt4.jus.br.

50.1.  A defesa  prévia  deverá  ser  acompanhada de  eventuais  provas  ou  de  seu
requerimento, na forma dos artigos 369 a 484 do Código de Processo Civil de 2015.

50.2.  Da decisão proferida  pela administração caberá recurso administrativo,  que
deverá ser apresentado no prazo de 5 dias úteis, e encaminhado exclusivamente por e-mail
para o endereço dg@trt4.jus.br.
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50.3.  A  apuração  dos  descumprimentos  e  a  eventual  cominação  de  sanções
administrativas observarão o disposto na Portaria TRT4 nº 5.943, de 13 de outubro de 2016,
da Presidência deste Tribunal.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

51. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666/1993, o objeto da presente
licitação será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as
especificações correspondentes, e;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação.

DA GARANTIA CONTRATUAL

52. Quando  da  aquisição  das  licenças mencionadas  nos  itens  4,  5  e  6  do  quadro
constante no  caput do  item 1,  a contratada deverá,  no prazo de 20 dias  consecutivos,
contados da assinatura do contrato, prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor  da  contratação  dos  referidos  itens,  mediante  opção  por  uma  das  seguintes
modalidades:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a.1)  na  hipótese  da  garantia  ser  em  dinheiro,  deverá  ser  depositada  na  Caixa

Econômica Federal em conta específica (operação 010) com correção monetária, em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 

a.2) no  caso  da  caução  ser  em títulos  da  dívida  pública,  estes  devem  ter  sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de  custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.
c.1) no caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

52.1.  A garantia prestada pela contratada deverá viger durante todo o período de
execução do objeto e 90 dias após o término da vigência contratual.

52.2. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
e prazos utilizados quando da contratação.

52.3. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo
de 10 dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da data em que for notificada.

52.4.  Na hipótese de inexecução e/ou atraso na execução do objeto,  a garantia
somente  será  devolvida  após  a  apuração  da  aplicabilidade  de  sanção  administrativa,
descontados os valores correspondentes a eventuais multas aplicadas.

52.5. Sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia reverterá ao
TRT da 4ª Região no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada.

52.6.  O não cumprimento do disposto no  caput do presente item torna inválido o
contrato,  caracterizando  descumprimento  total  da  obrigação  e  sujeitando  o  licitante  às
sanções administrativas prevista no presente Edital. 

52.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato; e
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.
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52.8.  A modalidade seguro-garantia  somente  será aceita  se  contemplar  todos os
eventos indicados nas alíneas “a” a “c” do subitem anterior, observada a legislação que rege
a matéria.

DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

53. A Gestão e a Fiscalização dos contratos serão realizadas pelos seguintes servidores,
nos respetivos Tribunais contratantes:

TRT da 3ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Gilberto Atman Picardi Faria Gustavo Nunes Ferreira DTIC
Fiscal Requisitante: Fernando Moreira de Sousa Heberson Lobo Neiva DTIC
Fiscal Técnico: Mauro Antônio de Melo Pinheiro Otmar Martins Pereira Jr DTIC

Fiscal Administrativo: Secretário de Licitações e Contratos SELC

TRT da 4ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Denilson Ribeiro de Quadros Diego Fraga Contessa
Coordenadoria  de
Atendimento a Usuários

Fiscal 
Requisitante/Técnico:

Ricardo Krause Kurylenko
Rejane  Goldstein
Telichevesky

Escritório de Processos

Fiscal Administrativo: Caroline Rocha Molina
Karen  de  Souza  Del
Mauro

Seção  de  Apoio  a
Contratações de TIC

TRT da 5ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Márcia Brito Pereira Bruno Rios Patriarca Nunes CIT

Fiscal Técnico: Elton Dhiego Dias Fernandes
Silvana Queiroz Vasconcelos
Muniz

Suporte

Fiscal Administrativo: Reydeval Rocha Pereira Júnior
Carlos  André  Reimão  de
Sousa Caldas

Contratos

TRT da 6ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor:
Adriano  Wagner  Araújo
Bezerra

Anália Lima Cavalcanti

Núcleo de Relacionamento
e  Suporte  aos  Usuários  /
Seção  de  Gestão  de
Serviços de TIC

Fiscal Requisitante: Anália Lima Cavalcanti 
Luiz  Eduardo  Coutinho
dos Santos

Seção  de  Gestão  de
Serviços de TIC

Fiscal Técnico: Anália Lima Cavalcanti
Luiz  Eduardo  Coutinho
dos Santos

Seção  de  Gestão  de
Serviços de TIC

TRT da 7ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Jose Mario Viana Barbosa Igor Bessa Meneses
Divisão  de  Sistemas  de
TIC
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Fiscal Técnico: Alfredo  Antonio  de  Araujo
Malheiros Filho

Olintho Amora Gadelha Neto
Divisão  de  Serviços  e
Suporte  aos  Usuários  de
TIC

TRT da 8ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor:
Paulo  Vitor  Nascimento
Lobato

Simonne Callegario COINS

Fiscal Requisitante: Gilmara Santos da Silva Paulo Vitor Nascimento Lobato COINS
Fiscal Técnico: Thiago de Lima Araújo Simonne Callegario COINS

Fiscal Administrativo:
Zila  do  Socorro  do  Carmo
Martins Pereira

Diego  Guilherme  de  Souza
Moraes

SETIN

TRT da 9ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Paulo Roberto Nunes Rafael Mendes de Souza STI
Fiscal Técnico: Cion Ayres do Nascimento Rafael Mendes de Souza STI

Fiscal Administrativo: Maria Helena Franco Martins Alves - SLC

TRT da 10ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Jorge Alexandre Martins André Luís Ramos da Mata
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

Fiscal 
Requisitante:

Jorge Alexandre Martins André Luís Ramos da Mata
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

Fiscal Técnico: André Luís Ramos da Mata João Batista de Siqueira
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

Fiscal 
Administrativo:

Fernanda  Lícia  Gurgel
Fernandes de Lima

Edras Claudino do Amaral
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

TRT da 12ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Pedro Paulo da Silva Maurício Kilian dos Anjos
SESUP  -  Serviço  de
Suporte  Técnico  aos
Usuários de TIC

Fiscal Requisitante: Alex  Andrade  Siqueira
Campos

Hugo Simões de Miranda
Soares

SESUP  -  Serviço  de
Suporte  Técnico  aos
Usuários de TIC

Fiscal Técnico:
Alex  Andrade  Siqueira
Campos

Hugo Simões de Miranda
Soares

SESUP  -  Serviço  de
Suporte  Técnico  aos
Usuários de TIC

Fiscal Administrativo: Angela Terezinha Teixeira
Edinete Volpato Dutra de
Souza

SEOF/NULAD

TRT da 14ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Robert Rosa Vinicius Vieira SETIC
Fiscal Requisitante: Fabio Trovo Willian Harvely SETIC
Fiscal Técnico: Fabricio Debastiani Cleiverson de Almeida SETIC

TRT da 15ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade
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Gestor: Herbert Wittmann - SETIC
Fiscal Requisitante: Márcio Henrique Zuchini Júlio César Sandrin Moreno CAU-SETIC
Fiscal Técnico: Roberto Akira Nakai Heitor Miranda Faria ACA-CAU
Fiscal Administrativo: André Luis Tomadão - SCE-Coord.Contratos

TRT da 16ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor:
Rafael  Robinson  de  Sousa
Neto

Maickel  Roberto
Neitzke

Coordenadoria de TIC

Fiscal Requisitante: Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de
Sousa

Unidade de Relacionamento com
o Cliente

Fiscal Técnico: Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de
Sousa

Unidade de Relacionamento com
o Cliente

Fiscal Administrativo: Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de
Sousa

Unidade de Relacionamento com
o Cliente

TRT da 17ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Egly de Freitas Bayerl - DINFRA
Fiscal Requisitante: Elciney Mendes Rangel Alessandro Gaburro Trevisol SEGOV/SEATE
Fiscal Técnico: Eduardo Arruda Pimentel Lilian Lahas Faé SEMAI

Fiscal Administrativo: Barbara Teixeira de Almeida Humberto Kohlert Boldt SEGEC

TRT da 20ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Marcos Xavier de Almeida Levi da Costa Mota SETIC
Fiscal 
Requisitante/Técnico:

Mário José Cunha Neves da Rocha Sérgio Roberto Jungers SETIC

Fiscal Administrativo: Hélio Fernando Garcez de Souza Leão Eronildes Santos Oliveira CMP

53.1. O gestor do contrato ficará responsável por:
a) Organizar a reunião inicial;
b) encaminhar alterações contratuais;
c) controlar prazos e indicadores contratuais;
d) atestar notas fiscais;
e) tratar eventuais irregularidades constatadas na execução contratual;
f) realizar o recebimento definitivo, emitindo o respectivo termo;
g) verificar obrigações previstas no encerramento do contrato.

53.2. O Fiscal Administrativo do contrato ficará responsável por:
a) Participar da reunião inicial;
b) conferir cumprimento de prazos contratuais;
c) conferir o atendimento dos níveis de serviços contratados;
d) conferir documentação exigida no contrato;
e) verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado;
f) informar  ao  gestor  do  contrato  qualquer  irregularidade  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento dos níveis de serviços contratados;

53.3. O fiscal requisitante/técnico do contrato ficará responsável por:
a) Participar da reunião inicial;
b) acompanhar a execução do objeto de acordo com o contrato;
c) monitorar cumprimento de prazos contratuais;
d) encaminhar demandas para a contratada por meio de ordens de serviço e/ou chamados;
e) aferir as entregas da execução em relação ao objeto contratado;
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f) atestar se os requisitos de negócio/técnicos da contratação foram atendidos;
g) informar  ao  gestor  do  contrato  qualquer  irregularidade  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento dos níveis de serviços contratados.

54. Será realizada, em até 5 dias contados da assinatura do contrato, uma reunião inicial
do contrato com a participação da contratada, do gestor e fiscais do contrato.

54.1.  Na reunião inicial,  a contratada deverá fornecer as informações necessárias
para  abertura  dos  chamados.  As  informações  devem  conter,  no  mínimo,  o  número  de
telefone e o endereço de e-mail para abertura de chamados, o endereço eletrônico para
acesso ao portal de abertura de chamados e as orientações para cadastro dos servidores
habilitados a fazerem o registro de chamados no portal.

54.2. O mecanismo formal de comunicação utilizado nos contratos será o e-mail,
conforme detalhamento a seguir:

Órgão
Contatos para envio de notas fiscais e

informações sobre faturamento
Contatos para informações

técnicas

TRT da 3ª Região
mauromp@trt3.jus.br
otmarmp@trt3.jus.br

mauromp@trt3.jus.br
otmarmp@trt3.jus.br

TRT da 4ª Região setic.contratos@trt4.jus.br setic.eproc@trt4.jus.br 

TRT da 5ª Região contratos.setic@trt5.jus.br elton.dhiego@trt5.jus.br

TRT da 6ª Região nurel@trt6.jus.br
sgstic@trt6.jus.br

monitoramento@trt6.jus.br

TRT da 7ª Região
mariojr@trt7.jus.br, alfredo@trt7.jus.br,
igorbm@trt7.jus.br, dssutic@trt7.jus.br

mariojr@trt7.jus.br,
alfredo@trt7.jus.br,
igorbm@trt7.jus.br,
dssutic@trt7.jus.br

TRT da 8ª Região
coins.sesup@trt8.jus.br

setin.assistente@trt8.jus.br
coins.sesup@trt8.jus.br

TRT da 9ª Região
paulonunes@trt9.jus.br,

cionnascimento@trt9.jus.br,
rafaelsouza@trt9.jus.br

paulonunes@trt9.jus.br,
cionnascimento@trt9.jus.br,

rafaelsouza@trt9.jus.br

TRT da 10ª Região cdsup.aquisicoes@trt10.jus.br cdsup@trt10.jus.br

TRT da 12ª Região nulad@trt12.jus.br, sesup@trt12.jus.br
sesup@trt12.jus.br,

csi@trt12.jus.br

TRT da 14ª Região kellen.amaral@trt14.jus.br fabricio.debastiani@trt14.jus.br

TRT da 15ª Região controle.contratos@trt15.jus.br
marciozuchini@trt15.jus.br,
juliomoreno@trt15.jus.br,
robertonakai@trt15.jus.br

TRT da 16ª Região fiscaisctic@trt16.jus.b fiscaisctic@trt16.jus.b

TRT da 17ª Região segec@trtes.jus.br setic@trtes.jus.br

TRT da 20ª Região
marcos.barretto@trt20.jus.br

sect@trt20.jus.br
marcos.barretto@trt20.jus.br

sect@trt20.jus.br

DA PROTEÇÃO DE DADOS

55. As  partes  envolvidas  deverão  observar  as  disposições  da  Lei  nº  13.709,  de
14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais que
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lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa-fé na utilização de informações
pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente edital.

55.1. O Contratante figura na qualidade de Controlador dos dados quando fornecidos
à  Contratada  para  tratamento,  sendo  esta  enquadrada  como  Operador  dos  dados.  A
Contratada  será  Controlador  dos  dados  com  relação  a  seus  próprios  dados  e  suas
atividades de tratamento.

55.2. As partes estão obrigadas a guardar o mais completo sigilo por si, por seus
empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro
conhecimento, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou
ter  acesso,  em  razão  deste  edital,  ficando,  na  forma  da  lei,  responsáveis  pelas
consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilização,
sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.

55.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria
prestação  do  serviço,  esta  será  realizada  mediante  prévia  aprovação  do  Contratante,
responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos
em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser
utilizados  na  execução  dos  serviços  especificados  neste  edital,  e  em  hipótese  alguma
poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.

55.3.1.  Eventualmente,  as  partes  podem  ajustar  que  o  Contratante  será
responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes
deste subitem.

55.4. A Contratada dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações
e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais do Contratante (Portaria TRT4 nº 2036/2021), cujos princípios deverão
ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata este item.

55.5. Os dados pessoais tratados e operados serão eliminados após o término do
objeto  deste  edital,  no  âmbito  e  nos  limites  técnicos  das  atividades,  autorizada  a
conservação para as seguintes finalidades:

55.5.1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

55.5.2.  Estudo  por  órgão  de  pesquisa,  garantida,  sempre  que  possível,  a
anonimização dos dados pessoais;

55.5.3. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde
que anonimizados os dados;

55.6.  O  Encarregado  indicado  pela  Contratada  manterá  contato  formal  com  o
Encarregado pelo contrato indicado pelo Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados
pessoais,  para  que  este  possa  adotar  as  providências  devidas,  na  hipótese  de
questionamento das autoridades competentes.

55.7. Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que forem
confiados à Contratada, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD, deverão ser
submetidos à Fiscalização para que decida previamente sobre a questão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

56. Considerando o critério de julgamento adotado, pelo menor preço global, a fim de
afastar a possibilidade de prejuízo ao erário, em consonância com o entendimento proferido
pelo Acórdão 1347/2018 do Plenário do TCU, a contratação mediante ata de registro de
preços somente será realizada nos seguintes casos:
a) para  aquisição  da  totalidade  dos  itens,  respeitadas  as  proporções  de  quantitativos
definidos no certame;
b) para aquisição de itens isolados,  desde que o preço registrado representar o melhor
lance válido obtido na disputa do respectivo item.
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56.1.  Caberá  a  cada  TRT participante  da  ata  de  registro  de  preços  analisar  a
vantajosidade da proposta vencedora em caso de prorrogação da vigência e/ou acréscimo
quantitativo de itens cujo valor não represente o melhor lance válido obtido na disputa.

57. Não  poderá  participar  da  licitação,  porque  vedada  sua  contratação,
independentemente da modalidade de licitação, pessoa jurídica que tenha em seu quadro
societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades administrativas situadas na
linha hierárquica da área encarregada da licitação, assim compreendidas, entre outras, a
Presidência, a Vice-Presidência, a Corregedoria e a Diretoria-Geral (conforme inciso VI do
art. 2º da Resolução CNJ nº 7/2005).

57.1. A vedação descrita no  caput se estende às contratações cujo procedimento
licitatório  tenha  sido  deflagrado  quando  os  magistrados  e  servidores  geradores  de
incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às
licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização (conforme §3º do art. 2º
da Resolução CNJ nº 7/2005).

58. É  vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de
serviços  com  empresa  que  venha  a  contratar  empregados  que  sejam  cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta,  colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, bem como  de membros
ou juízes vinculados a este Tribunal (conforme o art. 3º da Resolução CNJ nº 7/2005).

59. As normas disciplinadoras deste Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em
favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

59.1. Os prazos para apresentação das propostas e/ou documentação, definidos nos
item 29 deste Edital,  poderão ser prorrogados pelo pregoeiro,  observado o interesse da
Administração.

60. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

61. A  contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  propostas,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto desta licitação, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado.

62. Na forma do inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, a contratada obriga-se a
manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas  no  presente  instrumento,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas nesta licitação.

62.1. Caso este TRT verifique a não manutenção das condições habilitatórias, a
contratada  será  notificada  para  regularizar  a  situação,  o  que  deverá  ocorrer  no  prazo
máximo de 10 dias úteis.

62.2. Em caso de não atendimento à determinação constante no subitem anterior, a
contratada  poderá  incorrer  em  inexecução  contratual,  hipótese  que  poderá  ensejar  a
rescisão do contrato e a execução da garantia.

63. A contratada obriga-se a manter seu endereço e telefone atualizados durante toda a
vigência da contratação ou da ata de registro de preços,  mediante envio de mensagem
eletrônica para o endereço sal@trt4.jus.br.
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64. O TRT da 4ª Região poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, na
forma do art. 49 da Lei nº 8.666/1993.

65. Quando o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante justificativa, não aceitar reduzir os preços, o TRT poderá liberar o fornecedor do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, desde que confirmada a veracidade
das justificativas e dos comprovantes apresentados.

65.1.  O TRT da 4ª  Região realizará,  periodicamente,  pesquisa de mercado para
comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

65.2.  O fornecedor  poderá solicitar  o  cancelamento do seu registro  de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

66. O  fornecedor  terá  seu  registro  cancelado,  sem  prejuízo  das  sanções  cabíveis,
sempre que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

67. Eventuais recursos decorrentes da presente licitação, exceto aquele disciplinado no
item 33 supra, que possui regramento próprio, deverão ser encaminhados exclusivamente
por e-mail para o endereço dg@trt4.jus.br.

68. Os prazos referidos nos subitens 1.3 e 1.5.1 e o prazo de validade da proposta,
referido no item 19, são cláusulas indisponíveis à licitante. Portanto, serão desconsiderados
quaisquer outros prazos relativos aos itens em questão, porventura dispostos na proposta.

69. Na hipótese de haver divergência entre os termos do presente Edital e os termos do
Anexo I do Edital - Termo de Referência, prevalece o disposto no presente Edital.

70. Todas as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos
específicos  consignados  para  este  Tribunal  no  Orçamento  Geral  da  União  para  o(s)
exercício(s) de 2022 e 2023, Programa de Trabalho 168125 - Manutenção e Gestão dos
Serviços  e Sistemas de TI,  Classificação 33904007 -  manutenção corretiva/adaptativa  e
sustentação  de  softwares  e  44904005  -  aquisição  de  software  pronto,  os  quais  serão
discriminados nas respectivas notas de empenho. 

71. A prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação sujeita o agente
às sanções previstas no Decreto-Lei nº 2.848/1940, Título XI, Capítulo II-B.

72. São partes integrantes deste Edital:

72.1. Anexo I do Edital - Termo de Referência (19 páginas).
- Anexo I do Termo de Referência - Quantidades a serem registradas por órgão (1 página);

- Anexo II do Termo de Referência - Estimativa de preços (1 página);
- Anexo III do Termo de Referência - Termo de Compromisso com a Segurança da Informação (2 páginas). 

- Anexo IV do termo de Referência - Estudos técnicos preliminares (18 páginas).

72.2. Anexo II do Edital - Minuta da Ata de Registro de Preços (13 páginas).

72.3. Anexo III do Edital - Modelo de Proposta (1 página).

72.4. Anexo IV do Edital - Minuta do Contrato (15 páginas).
- Anexo Único da Minuta do Contrato - Termo de Compromisso com a Segurança da Informação (2 páginas). 

73. As eventuais impugnações deverão ser apresentadas exclusivamente por e-mail para
o endereço pregao@trt4.jus.br, até três dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública.

73.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação
no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
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TRT 4ª Região

Pregão Eletrônico nº 06/2022

73.2. A concessão  de efeito  suspensivo  à  impugnação  é  medida  excepcional  e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

73.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

74. Solicitações  de  esclarecimento  deverão  ser  encaminhadas  pelo  e-mail
pregao@trt4.jus.br,  até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.

74.1. Os questionamentos apresentados, bem como as respectivas respostas, serão
divulgados  no  site deste  Tribunal,  no  link  https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/licitacoes-
andamento, ficando as interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-lo para
obtenção das informações prestadas.

75. As empresas interessadas em participar do presente certame  e que desejem ser
notificadas  das  alterações  que  eventualmente  este  Edital  venha  a  sofrer deverão
encaminhar  e-mail  para  o  endereço  pregao@trt4.jus.br informando  seus  dados  (razão
social, CNPJ, telefone e endereço eletrônico) e o número da licitação. O envio do e-mail não
é vinculativo para a participação na licitação.

76. As interessadas deverão observar, para fins de contagem de prazos, o horário de
expediente do Órgão (das 10h às  18h),  inclusive,  na hipótese de encaminhamentos  de
documentos  e/ou  petições  por  meio  de  mensagens  eletrônicas  para  o  endereço
pregao@trt4.jus.br.

77. Os procedimentos de assinatura de documentos do processo serão feitos via Portal
PROAD, mediante cadastramento prévio do representante legal da licitante junto ao TRT da
4ª Região. 

77.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo e o uso das senhas, não
cabendo ao TRT da 4ª Região a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das senhas, ainda que por terceiros.

Porto Alegre/RS, 30 de março de 2022.

Documento assinado digitalmente

SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
Coordenadora de Licitações e Contratos
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Anexo I - Quantidades a serem registradas por órgão:

Item Descrição Unidade

Quantida
de Total 
Registro 

de 
Preços

TRT3 TRT4 TRT5 TRT6 TRT7 TRT8 TRT9 TRT10 TRT12 TRT14 TRT15 TRT16 TRT17 TRT20

1

Serviço de suporte técnico com atualização 
tecnológica para licenças concorrentes da 
solução integrada de gestão de serviços Axios 
Assyst Enterprise

serviço 502 46 46 33 35 19 25 67 50 29 13 58 18 40 23

2

Serviço de suporte técnico com atualização 
tecnológica para licenças dedicadas da 
solução integrada de gestão de serviços Axios 
Assyst Enterprise

serviço 447 57 35 34 33 19 25 67 16 29 11 68 13 30 10

3

Serviço de suporte técnico com atualização 
tecnológica para licenças para ativos (ITOM) 
da solução integrada de gestão de serviços 
Axios Assyst Enterprise

serviço 19290 0 0 3800 2500 2175 1600 0 2062 2533 1240 0 850 1500 1030

4
Aquisição de licenças concorrentes da solução 
integrada de gestão de serviços Axios Assyst 
Enterprise

licença 120 7 7 6 10 10 10 10 8 0 15 9 18 0 10

5
Aquisição de licenças dedicadas da solução 
integrada de gestão de serviços Axios Assyst 
Enterprise

licença 67 9 6 6 10 0 0 10 3 0 0 10 13 0 0

6
Aquisição de licenças para ativos (ITOM) da 
solução integrada de gestão de serviços Axios 
Assyst Enterprise

licença 3936 0 0 0 500 326 1600 0 310 0 0 0 850 200 150
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Anexo II - Estimativa de Preços

Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3 Fonte 4 MÉDIAS (fontes 1 a 4)

Item Descrição Classificação 
da Despesa Unidade

Quantidade 
Compra 

Inicial

Quantidade 
Registro

Valor 
Unitário

Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1
Serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para 
licenças concorrentes da solução integrada de gestão de 
serviços Axios Assyst Enterprise pelo período de 12 meses

33904007 serviço 0 502 2.845,00 3.000,00 575,19 2.579,45 2.249,91 1.129.454,74

2
Serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para 
licenças dedicadas da solução integrada de gestão de 
serviços Axios Assyst Enterprise pelo período de 12 meses

33904007 serviço 0 447 1.835,00 2.100,00 370,99 1.663,72 1.492,43 667.115,62

3

Serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para 
licenças para ativos (ITOM) da solução integrada de 
gestão de serviços Axios Assyst Enterprise pelo período de 
12 meses

33904007 serviço 0 19290 16,07 19,00 3,25 14,57 13,22 255.057,20

4

Aquisição de licenças concorrentes da solução integrada 
de gestão de serviços Axios Assyst Enterprise, incluindo 
serviços de suporte técnico com atualização tecnológica por 
1 ano

44904005 licença 0 120 18.500,00 18.900,00 18.700,00 2.244.000,00

5

Aquisição de licenças dedicadas da solução integrada de 
gestão de serviços Axios Assyst Enterprise, incluindo 
serviços de suporte técnico com atualização tecnológica por 
1 ano

44904005 licença 0 67 12.150,00 12.400,00 12.275,00 822.425,00

6

Aquisição de licenças para ativos (ITOM) da solução 
integrada de gestão de serviços Axios Assyst Enterprise, 
incluindo serviços de suporte técnico com atualização 
tecnológica por 1 ano

44904005 licença 0 3936 95,00 97,00 96,00 377.856,00

VALOR TOTAL ESTIMADO REGISTRO DE PREÇOS         5.966.395,30 6.291.802,00 5.495.908,56
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROAD 6808/2021

ANEXO II DO EDITAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, com sede na Av. Praia
de Belas, n° 1100, em Porto Alegre/RS, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o nº 02.520.619/0001-
52, neste  ato  representado  pelo  Exmo.  Presidente,  Desembargador FRANCISCO
ROSSAL DE ARAÚJO e a empresa listada abaixo,  classificada em  primeiro lugar no
Pregão Eletrônico nº 06/2022, conforme resultado publicado no DOU do dia @, resolvem
REGISTRAR OS PREÇOS, nos termos do art. 15 da Lei 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002
e  dos  Decretos  nºs.  3.555/2000, 3.722/2001,  7.892/2013  e  10.024/2019  e  das  demais
disposições que seguem:

DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual contratação de serviços de
suporte técnico e atualização tecnológica da solução integrada de gestão de serviços
Axios  Assyst  Enterprise,  visando  atender  às  necessidades  deste  Tribunal,  nas
quantidades  estabelecidas  abaixo  e  em  conformidade  com  as  especificações  técnicas
constantes no Anexo I -Termo de Referência, e seus anexos, do Edital do Pregão Eletrônico
nº 06/2022.

Item Descrição Órgão
Quantidade

Total  
(por órgão)

Quantidade
Total

(unidades)
Valor Unitário

 (R$)

1

Serviço  de  suporte  técnico
com  atualização  tecnológica
para licenças concorrentes da
solução  integrada  de  gestão
de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise pelo período de 12
meses.

TRT3 46

502 @

TRT4 46

TRT5 33

TRT6 35

TRT7 19

TRT8 25

TRT9 67

TRT10 50

TRT12 29

TRT14 13

TRT15 58

TRT16 18

TRT17 40

TRT20 23
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2

Serviço  de  suporte  técnico
com  atualização  tecnológica
para licenças  dedicadas da
solução  integrada  de  gestão
de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise pelo período de 12
meses.

TRT3 57

447 @

TRT4 35

TRT5 34

TRT6 33

TRT7 19

TRT8 25

TRT9 67

TRT10 16

TRT12 29

TRT14 11

TRT15 68

TRT16 13

TRT17 30

TRT20 10

3

Serviço  de  suporte  técnico
com  atualização  tecnológica
para licenças  para  ativos
(ITOM) da  solução  integrada
de  gestão  de  serviços  Axios
Assyst Enterprise pelo período
de 12 meses.

TRT5 3.800

19290 @

TRT6 2.500

TRT7 2.175

TRT8 1.600

TRT10 2.062

TRT12 2.533

TRT14 1.240

TRT16 850

TRT17 1.500

TRT20 1.030

4

Aquisição  de   licenças
concorrentes  da  solução
integrada  de  gestão  de
serviços  Axios  Assyst
Enterprise,  incluindo  serviços
de  suporte  técnico  com
atualização  tecnológica  por  1
(um) ano.

TRT3 7

120 @

TRT4 7

TRT5 6

TRT6 10

TRT7 10

TRT8 10

TRT9 10

TRT10 8

TRT14 15

TRT15 9

TRT16 18

TRT20 10

2 de 13
PROAD 6808/2021. DOC 53. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.KBKX.FXNR:

https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 6808/2021. DOC 53.

(Juntado por dpires - DENIS AMARAL PIRES em 31/03/2022)



 
Ata de Registro de Preços nº 06/2022 - Pregão Eletrônico nº 06/2022                                           PROAD 6808/2021

5

Aquisição  de   licenças
dedicadas  da  solução
integrada  de  gestão  de
serviços  Axios  Assyst
Enterprise,  incluindo  serviços
de  suporte  técnico  com
atualização  tecnológica  por  1
(um) ano

TRT3 9

67 @

TRT4 6

TRT5 6

TRT6 10

TRT9 10

TRT10 3

TRT15 10

TRT16 13

6

Aquisição  de  licenças  para
ativos  (ITOM)  da  solução
integrada  de  gestão  de
serviços  Axios  Assyst
Enterprise,   incluindo serviços
de  suporte  técnico  com
atualização  tecnológica  por  1
(um) ano

TRT6 500

3936 @

TRT7 326

TRT8 1.600

TRT10 310

TRT16 850

TRT17 200

TRT20 150

Empresa

C.N.P.J.M.F.

Endereço

Telefone

E-mail

Representante

C.P.F

1.1.  Os  serviços  de  suporte  técnico,  manutenção  e  atualização  poderão  ser
prestados  de  forma  remota,  sendo  de  responsabilidade  da  contratada  a  infraestrutura
necessária para acesso ao ambiente do contratante,  que será responsável  apenas pela
disponibilidade de acesso remoto ao seu ambiente.

1.2.  Para os TRTs que não possuírem serviços vigentes na data de assinatura do
novo contrato, o início da prestação dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 15
dias da assinatura do instrumento contratual.

1.3.  Para os TRTs que possuírem serviços vigentes na data de assinatura do novo
contrato, o início da prestação dos serviços deverá ocorrer no dia seguinte ao encerramento
do contrato atual, conforme tabela a seguir.

Órgão Data vencimento contrato atual

TRT da 3ª Região 28/05/2022

TRT da 4ª Região 30/03/2022

TRT da 5ª Região 27/04/2022
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TRT da 6ª Região 29/06/2022

TRT da 7ª Região 28/06/2022

TRT da 8ª Região 11/08/2022

TRT da 9ª Região 20/06/2022

TRT da 10ª Região 11/07/2022

TRT da 12ª Região 26/06/2022

TRT da 14ª Região 31/05/2022

TRT da 15ª Região 19/10/2022

TRT da 16ª Região -

TRT da 17ª Região 23/05/2022

TRT da 20ª Região 31/07/2022

1.4. As licenças de software (itens 4, 5 e 6 do quadro constante no caput) serão de
uso perpétuo e deverão ser devidamente reconhecidas e emitidas em favor do Tribunal pelo
respectivo fabricante, de acordo com suas regras e práticas de licenciamento.

1.4.1.  O prazo máximo de entrega das licenças (itens 4,  5 e 6 do quadro
constante no caput) é de 15 dias a contar da assinatura do contrato.

1.4.2. A alteração do prazo para entrega das licenças somente será admitida
se presente alguma das hipóteses previstas  no § 1.º  do Art.  57 da Lei  8.666/1993. Os
requerimentos  de  prorrogação  de  prazo para  entrega  de  licenças  deverão  ser
encaminhados, devidamente justificados, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de
5 dias do prazo final para cumprimento da obrigação.

1.5. A vigência  do(s)  contrato(s)  decorrente(s)  desta  Ata  terá  início  com  sua
assinatura e encerra-se 12 meses, contados da data de início da prestação dos serviços,
podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, nos
termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

1.5.1.  A prorrogação  do  prazo  de  vigência  do(s)  contrato(s)  em  exercícios
subsequentes,  ficará  condicionada  à  avaliação  da  qualidade  dos  serviços  prestados,  à
comprovação da compatibilidade com os preços de mercado, bem como à existência, em cada
ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.

1.5.2.  Caberá a cada TRT participante da ata de registro de preços analisar a
vantajosidade da proposta vencedora em caso de prorrogação da vigência e/ou acréscimo
quantitativo de itens cujo valor não represente o melhor lance válido obtido na disputa.

1.6. A contratação com a detentora do(s) preço(s) registrado(s) será formalizada por
meio de instrumento contratual, de acordo com a necessidade do órgão.

1.7. As demais condições de fornecimento constam no Edital Pregão Eletrônico nº
06/2022, e seus Anexos, que passam a fazer parte da presente Ata, independentemente de
transcrição.

1.8.  Antes  da  assinatura  do  Contrato,  o  Tribunal  realizará  consulta  “on  line”  ao
SICAF, bem como junto ao TST para fins de verificar a regularidade fiscal e trabalhista da
detentora do(s) preço(s) registrado(s).
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2. Os preços registrados não obrigam o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região a
firmar  a(s)  contratação(ões)  que  deles  poderão  advir,  sendo  facultada  a  realização  de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro
o fornecimento em igualdade de condições.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3. O órgão gerenciador da presente Ata será o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região.

3.1. Figuram como participantes os seguintes órgãos:
a) Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região;
b) Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região;
c) Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região;
d) Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região;
e) Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região;
f) Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região;
g) Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região;
h) Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região;
i) Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região;
j) Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;
k) Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região;
l) Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região;
m) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4. A presente Ata terá validade de 12 meses, nos termos do inciso III do § 3º do art. 15
da Lei nº 8.666/1993.

4.1. A vigência da presente Ata inicia em ________ e termina em _________.

DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666/1993, o objeto do presente
instrumento será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as
especificações correspondentes, e;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação.

DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do registro de
preços,  contudo,  poderão  ser  revistos  em decorrência  de  eventual  redução  dos  preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços/bens registrados, cujas
negociações deverão observar as disposições contidas na alínea “d” do Inciso II do caput do
art. 65 da Lei 8.666/1993.

6.1. Na hipótese de fato superveniente que represente elevação de custos, diante da
impossibilidade  de  honrar  os  preços  registrados,  caberá  à  detentora  do(s)  preço(s)
registrado(s) solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro.

6.1.1.  A  beneficiária  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverá  solicitar  o
reequilíbrio  dos  preços  registrados,  mediante  requerimento  por  escrito,  no  qual  deverá
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apresentar  a  demonstração  analítica  da  variação  dos  preços  registrados,  além  de
caracterizar a superveniência do fato ensejador do desequilíbrio.

6.1.2. Os demais fornecedores integrantes da ata de registro de preços serão
convocados para igual oportunidade de negociação.

6.1.3.  A detentora do(s) preço(s) registrado(s) será liberada das obrigações
assumidas, caso a comunicação ocorra antes da emissão da nota de empenho, desde que
comprovada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

6.2. Na  hipótese  de  os  preços  registrados  tornarem-se  superiores  aos  valores
praticados  no  mercado,  caberá  ao  TRT da  4ª  Região  convocar  a(s)  detentora(s)  do(s)
preço(s) registrado(s) integrante(s) da ata de registro de preços para negociar a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.2.1.  A(s)  detentora(s)  do(s)  preço(s)  registrado(s)  que  não  aceitar(em)
reduzir  seus  preços  aos  valores  praticados  no  mercado  será(ão)  liberada(s)  dos
compromissos assumidos.

7. Não havendo êxito nas negociações, será revogada a Ata de Registro de Preços,
adotando-se as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

8. A detentora do(s) preço(s) registrado(s) terá o seu registro cancelado, por meio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

8.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.3.  Não aceitar  reduzir  o preço registrado,  na hipótese deste se tornar  superior
àqueles praticados no mercado, ou;

8.4.  Sofrer  sanção prevista  nos incisos  III  ou  IV do  caput do  art.  87  da Lei  nº.
8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002.

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:
I - por razão de interesse público;
II - a pedido da detentora do(s) preço(s) registrado(s).

10. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro da detentora do(s) preço(s) registrado(s) aos órgãos participantes.

DO PAGAMENTO

11. Quando da contratação dos serviços/aquisição das licenças cujos preços encontram-
se registrados, o pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente bancária até
o décimo dia útil após a entrega do objeto, bem como do documento fiscal correspondente,
na forma do item 39 do edital Pregão Eletrônico nº 06/2022.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12. Na  hipótese  de  inexecução  do  objeto  deste  instrumento,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil  e  criminal  que  couber  e  da  sanção prevista  no item  42 do edital
Pregão  Eletrônico  nº  06/2022,  poderão  ser  aplicadas  à  contratada,  as seguintes
penalidades:
I - advertência;
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II - multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não executado, ou,
caso caracterizada a inexecução da Ata de Registro de Preços,  sobre o valor  do saldo
registrado.

12.1.  A inexecução da Ata  de Registro  de Preços poderá ser  caracterizada pelo
atraso na entrega de qualquer licença/serviço dela decorrente, ao critério da Administração.

12.2. Na hipótese de o valor do saldo registrado na Ata de Registro de Preços ser
inferior ao valor da licença não entregue/serviço não executado, sobre este incidirá a multa.

13. Na hipótese de atraso no início da prestação dos serviços (itens 1, 2 e 3 do quadro
constante no caput do item 1), fica estabelecida multa de 0,2% (dois décimos por cento), por
dia de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor total da contratação.

14. Na hipótese de atraso na entrega das licenças (itens 4, 5 e 6 do quadro constante no
caput do item 1), fica estabelecida multa de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso,
calculada sobre o valor do item em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total
da contratação.

15. A cobrança dos valores devidos pelos licitantes ou contratados a título de multas
observará o procedimento previsto no artigo 23 da Portaria nº 5.943, de 13 de outubro de
2016, da Presidência deste TRT.

16. Sempre  que  ocorrer  situação  de  desacordo  com  o  escopo  contratado,  e  a
fiscalização solicitar pronunciamento da detentora do(s) preço(s) registrado(s), este deverá
manifestar-se  por  escrito  e  promover  a  correção  da  situação  motivadora  da
desconformidade.

17. Em  qualquer  caso,  a  detentora  do(s)  preço(s)  registrado(s) será  notificada  por
escrito, e terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar sua defesa.

18. Verificada  a  ocorrência  de  descumprimento  durante  a  execução  do  contrato,  a
contratada será intimada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, a qual
deverá ser encaminhada exclusivamente por e-mail para o endereço dg@trt4.jus.br.

18.1.  A defesa  prévia  deverá  ser  acompanhada de  eventuais  provas  ou  de  seu
requerimento, na forma dos artigos 369 a 484 do Código de Processo Civil de 2015.

18.2.  Da decisão proferida  pela administração caberá recurso administrativo,  que
deverá ser apresentado no prazo de 5 dias úteis, e encaminhado exclusivamente por e-mail
para o endereço dg@trt4.jus.br.

18.3.  A  apuração  dos  descumprimentos  e  a  eventual  cominação  de  sanções
administrativas observarão o disposto na Portaria TRT4 nº 5.943, de 13 de outubro de 2016,
da Presidência deste Tribunal.

DO CADASTRO RESERVA

19. Conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.892/13, o registro dos licitantes que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais  ao  do  licitante  vencedor,  na
sequência da classificação do certame é o seguinte:

Grupo/Item CNPJ Razão Social

Não houve cadastro reserva
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DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) 

20.        São obrigações da detentora do(s) preço(s) registrado(s):
a) Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao
contratante para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais e para
participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo contratante;
b)  responsabilizar-se  técnica  e  administrativamente  pelo  objeto  contratado,  não  sendo
aceito, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
c) responder  integralmente  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao  contratante  ou  a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
d) fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução dos serviços;
e)  responder  pelas despesas relativas  a encargos trabalhistas,  de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não tem nenhum
vínculo empregatício com o contratante;
f) responder por valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento,
alimentação,  transporte,  alojamento,  trabalho  em  sábados,  domingos,  feriados  ou  em
horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional;
g) garantir  o  mais  rigoroso  sigilo  sobre  quaisquer  dados,  informações,  documentos  e
especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo,
sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los;
h) manter,  durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na
licitação Pregão Eletrônico nº 06/2022.

DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL

21. São obrigações do Tribunal:
a) Encaminhar chamados à contratada;
b) zelar pela segurança do software, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas;
c) proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir
o  acesso dos técnicos  da contratada às dependências do contratante onde os serviços
serão executados, quando necessário;
d) relatar, por escrito, com a devida comprovação, as eventuais irregularidades na prestação
de serviços;
e) sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado
ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;
f) efetuar os pagamentos devidos.

DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

22. A Gestão e a Fiscalização dos contratos serão realizadas pelos seguintes servidores,
nos respetivos Tribunais contratantes:

TRT da 3ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Gilberto Atman Picardi Faria Gustavo Nunes Ferreira DTIC
Fiscal Requisitante: Fernando Moreira de Sousa Heberson Lobo Neiva DTIC
Fiscal Técnico: Mauro Antônio de Melo Pinheiro Otmar Martins Pereira Jr DTIC

Fiscal Administrativo: Secretário de Licitações e Contratos SELC

TRT da 4ª Região
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Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Denilson Ribeiro de Quadros Diego Fraga Contessa
Coordenadoria  de
Atendimento a Usuários

Fiscal 
Requisitante/Técnico:

Ricardo Krause Kurylenko
Rejane  Goldstein
Telichevesky

Escritório de Processos

Fiscal Administrativo: Caroline Rocha Molina
Karen  de  Souza  Del
Mauro

Seção  de  Apoio  a
Contratações de TIC

TRT da 5ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Márcia Brito Pereira Bruno Rios Patriarca Nunes CIT

Fiscal Técnico: Elton Dhiego Dias Fernandes
Silvana Queiroz Vasconcelos
Muniz

Suporte

Fiscal Administrativo: Reydeval Rocha Pereira Júnior
Carlos  André  Reimão  de
Sousa Caldas

Contratos

TRT da 6ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Adriano  Wagner  Araújo
Bezerra

Anália Lima Cavalcanti

Núcleo de Relacionamento
e  Suporte  aos  Usuários  /
Seção  de  Gestão  de
Serviços de TIC

Fiscal Requisitante: Anália Lima Cavalcanti 
Luiz  Eduardo  Coutinho
dos Santos

Seção  de  Gestão  de
Serviços de TIC

Fiscal Técnico: Anália Lima Cavalcanti
Luiz  Eduardo  Coutinho
dos Santos

Seção  de  Gestão  de
Serviços de TIC

TRT da 7ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Jose Mario Viana Barbosa Igor Bessa Meneses
Divisão  de  Sistemas  de
TIC

Fiscal Técnico:
Alfredo  Antonio  de  Araujo
Malheiros Filho

Olintho Amora Gadelha Neto
Divisão  de  Serviços  e
Suporte  aos  Usuários  de
TIC

TRT da 8ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor:
Paulo  Vitor  Nascimento
Lobato

Simonne Callegario COINS

Fiscal Requisitante: Gilmara Santos da Silva Paulo Vitor Nascimento Lobato COINS
Fiscal Técnico: Thiago de Lima Araújo Simonne Callegario COINS

Fiscal Administrativo:
Zila  do  Socorro  do  Carmo
Martins Pereira

Diego  Guilherme  de  Souza
Moraes

SETIN

TRT da 9ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Paulo Roberto Nunes Rafael Mendes de Souza STI
Fiscal Técnico: Cion Ayres do Nascimento Rafael Mendes de Souza STI
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Fiscal Administrativo: Maria Helena Franco Martins Alves - SLC

TRT da 10ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Jorge Alexandre Martins André Luís Ramos da Mata
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

Fiscal 
Requisitante:

Jorge Alexandre Martins André Luís Ramos da Mata
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

Fiscal Técnico: André Luís Ramos da Mata João Batista de Siqueira
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

Fiscal 
Administrativo:

Fernanda  Lícia  Gurgel
Fernandes de Lima

Edras Claudino do Amaral
Coordenadoria  de  Suporte
ao Usuário - CDSUP

TRT da 12ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Pedro Paulo da Silva Maurício Kilian dos Anjos
SESUP  -  Serviço  de
Suporte  Técnico  aos
Usuários de TIC

Fiscal Requisitante:
Alex  Andrade  Siqueira
Campos

Hugo Simões de Miranda
Soares

SESUP  -  Serviço  de
Suporte  Técnico  aos
Usuários de TIC

Fiscal Técnico:
Alex  Andrade  Siqueira
Campos

Hugo Simões de Miranda
Soares

SESUP  -  Serviço  de
Suporte  Técnico  aos
Usuários de TIC

Fiscal Administrativo: Angela Terezinha Teixeira
Edinete Volpato Dutra de
Souza

SEOF/NULAD

TRT da 14ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Robert Rosa Vinicius Vieira SETIC
Fiscal Requisitante: Fabio Trovo Willian Harvely SETIC
Fiscal Técnico: Fabricio Debastiani Cleiverson de Almeida SETIC

TRT da 15ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Herbert Wittmann - SETIC
Fiscal Requisitante: Márcio Henrique Zuchini Júlio César Sandrin Moreno CAU-SETIC
Fiscal Técnico: Roberto Akira Nakai Heitor Miranda Faria ACA-CAU
Fiscal Administrativo: André Luis Tomadão - SCE-Coord.Contratos

TRT da 16ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor:
Rafael  Robinson  de  Sousa
Neto

Maickel  Roberto
Neitzke

Coordenadoria de TIC

Fiscal Requisitante: Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de
Sousa

Unidade de Relacionamento com
o Cliente

Fiscal Técnico: Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de
Sousa

Unidade de Relacionamento com
o Cliente

Fiscal Administrativo: Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de
Sousa

Unidade de Relacionamento com
o Cliente
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TRT da 17ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Egly de Freitas Bayerl - DINFRA
Fiscal Requisitante: Elciney Mendes Rangel Alessandro Gaburro Trevisol SEGOV/SEATE
Fiscal Técnico: Eduardo Arruda Pimentel Lilian Lahas Faé SEMAI

Fiscal Administrativo: Barbara Teixeira de Almeida Humberto Kohlert Boldt SEGEC

TRT da 20ª Região

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Marcos Xavier de Almeida Levi da Costa Mota SETIC
Fiscal 
Requisitante/Técnico:

Mário José Cunha Neves da Rocha Sérgio Roberto Jungers SETIC

Fiscal Administrativo: Hélio Fernando Garcez de Souza Leão Eronildes Santos Oliveira CMP

22.1. O gestor do contrato ficará responsável por:
a) Organizar a reunião inicial;
b) encaminhar alterações contratuais;
c) controlar prazos e indicadores contratuais;
d) atestar notas fiscais;
e) tratar eventuais irregularidades constatadas na execução contratual;
f) realizar o recebimento definitivo, emitindo o respectivo termo;
g) verificar obrigações previstas no encerramento do contrato.

22.2. O Fiscal Administrativo do contrato ficará responsável por:
a) Participar da reunião inicial;
b) conferir cumprimento de prazos contratuais;
c) conferir o atendimento dos níveis de serviços contratados;
d) conferir documentação exigida no contrato;
e) verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado;
f) informar  ao  gestor  do  contrato  qualquer  irregularidade  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento dos níveis de serviços contratados.

22.3. O fiscal requisitante/técnico do contrato ficará responsável por:
a) Participar da reunião inicial;
b) acompanhar a execução do objeto de acordo com o contrato;
c) monitorar cumprimento de prazos contratuais;
d) encaminhar demandas para a contratada por meio de ordens de serviço e/ou chamados;
e) aferir as entregas da execução em relação ao objeto contratado;
f) atestar se os requisitos de negócio/técnicos da contratação foram atendidos;
g) informar  ao  gestor  do  contrato  qualquer  irregularidade  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento dos níveis de serviços contratados.

23. Será realizada, em até 5 dias contados da assinatura do contrato, uma reunião inicial
do contrato com a participação da contratada, do gestor e fiscais do contrato.

23.1.  Na reunião inicial,  a contratada deverá fornecer as informações necessárias
para  abertura  dos  chamados.  As  informações  devem  conter,  no  mínimo,  o  número  de
telefone e o endereço de e-mail para abertura de chamados, o endereço eletrônico para
acesso ao portal de abertura de chamados e as orientações para cadastro dos servidores
habilitados a fazerem o registro de chamados no portal.

23.2. O mecanismo formal de comunicação utilizado nos contratos será o e-mail,
conforme detalhamento a seguir:
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Órgão
Contatos para envio de notas fiscais e

informações sobre faturamento
Contatos para informações

técnicas

TRT da 3ª Região
mauromp@trt3.jus.br
otmarmp@trt3.jus.br

mauromp@trt3.jus.br
otmarmp@trt3.jus.br

TRT da 4ª Região setic.contratos@trt4.jus.br setic.eproc@trt4.jus.br 

TRT da 5ª Região contratos.setic@trt5.jus.br elton.dhiego@trt5.jus.br

TRT da 6ª Região nurel@trt6.jus.br
sgstic@trt6.jus.br

monitoramento@trt6.jus.br

TRT da 7ª Região
mariojr@trt7.jus.br, alfredo@trt7.jus.br,
igorbm@trt7.jus.br, dssutic@trt7.jus.br

mariojr@trt7.jus.br,
alfredo@trt7.jus.br,
igorbm@trt7.jus.br,
dssutic@trt7.jus.br

TRT da 8ª Região
coins.sesup@trt8.jus.br

setin.assistente@trt8.jus.br
coins.sesup@trt8.jus.br

TRT da 9ª Região
paulonunes@trt9.jus.br,

cionnascimento@trt9.jus.br,
rafaelsouza@trt9.jus.br

paulonunes@trt9.jus.br,
cionnascimento@trt9.jus.br,

rafaelsouza@trt9.jus.br

TRT da 10ª Região cdsup.aquisicoes@trt10.jus.br cdsup@trt10.jus.br

TRT da 12ª Região nulad@trt12.jus.br, sesup@trt12.jus.br
sesup@trt12.jus.br,

csi@trt12.jus.br

TRT da 14ª Região kellen.amaral@trt14.jus.br fabricio.debastiani@trt14.jus.br

TRT da 15ª Região controle.contratos@trt15.jus.br
marciozuchini@trt15.jus.br,
juliomoreno@trt15.jus.br,
robertonakai@trt15.jus.br

TRT da 16ª Região fiscaisctic@trt16.jus.b fiscaisctic@trt16.jus.b

TRT da 17ª Região segec@trtes.jus.br setic@trtes.jus.br

TRT da 20ª Região
marcos.barretto@trt20.jus.br

sect@trt20.jus.br
marcos.barretto@trt20.jus.br

sect@trt20.jus.br

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24. Considerando o critério de julgamento adotado, pelo menor preço global, a fim de
afastar a possibilidade de prejuízo ao erário, em consonância com o entendimento proferido
pelo Acórdão 1347/2018 do Plenário do TCU, a contratação mediante ata de registro de
preços somente será realizada nos seguintes casos:
a) para  aquisição  da  totalidade  dos  itens,  respeitadas  as  proporções  de  quantitativos
definidos no certame;
b) para aquisição de itens isolados,  desde que o preço registrado representar o melhor
lance válido obtido na disputa do respectivo item.

25. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial da
União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e divulgado no
site www.trt4.jus.br.

26. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Eletrônico nº 06/2022.
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27. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Capital deste Estado para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes da presente Ata.

E,  por  estarem  justas  e  acordadas,  as  partes  assinam  eletrônica/digitalmente  o
presente instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última
assinatura.

Assinantes:

Pelo Tribunal:

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO

Presidente do TRT da 4ª Região

Pela detentora do(s) preço(s) registrado(s):

Documento assinado digitalmente

@@@@@@@@@@@@@@@

CPF nº @@@@@@@
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TRT 4ª Região
Pregão eletrônico 06/2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA

Grupo Item Descrição Unidade
Quant.
Total a

registrar

Preço
Unitário

(R$)

Preço Total
do item

(R$)

1

1

Serviço  de  suporte  técnico com  atualização
tecnológica  para licenças  concorrentes da  solução
integrada  de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise pelo período de 12 meses

Serviço 502

2

Serviço  de  suporte  técnico com  atualização
tecnológica  para licenças  dedicadas da  solução
integrada  de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise pelo período de 12 meses

Serviço 447

3

Serviço  de  suporte  técnico com  atualização
tecnológica  para licenças  para  ativos  (ITOM) da
solução integrada de gestão de serviços Axios Assyst
Enterprise pelo período de 12 meses

Serviço 19.290

4

Aquisição de  licenças concorrentes  da solução
integrada  de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise, incluindo serviços de suporte técnico com
atualização tecnológica por 1 (um) ano

Licença 120

5

Aquisição  de  licenças  dedicadas  da  solução
integrada  de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise, incluindo serviços de suporte técnico com
atualização tecnológica por 1 (um) ano

Licença 67

6

Aquisição  de licenças  para  ativos  (ITOM)  da
solução integrada de gestão de serviços Axios Assyst
Enterprise,  incluindo serviços de suporte técnico com
atualização tecnológica por 1 (um) ano

Licença 3.936

PREÇO TOTAL DO GRUPO (R$)

DADOS DA LICITANTE:

Razão social:_________________

CNPJ:________________________

Endereço (CEP, cidade, estado):_____________________

E-mail:___________________

Telefone:__________________

Falar com:__________________

Carimbo e assinatura da empresa
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CONTRATO TRT4 Nº ___/202@

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS DE
SUPORTE  TÉCNICO  E  ATUALIZAÇÃO
TECNOLÓGICA,  BEM  COMO  AQUISIÇÃO  DE
LICENÇAS, DA  SOLUÇÃO  INTEGRADA  DE
GESTÃO  DE  SERVIÇOS  AXIOS  ASSYST
ENTERPRISE,  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  O
TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª
REGIÃO E ___________. 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, inscrito no C.N.P.J.M.F.
sob  o  nº  02.520.619/0001-52,  com  sede  na  Av.  Praia  de  Belas,  n°  1.100,  em  Porto
Alegre/RS,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  pelo  Exmo.
Presidente,  Desembargador FRANCISCO  ROSSAL  DE  ARAÚJO e, de  outro
lado,________________,  inscrita  no  C.N.P.J.M.F.  sob  o  nº  __________,  com  sede  na
______________,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por
_________, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº ___________, ajustam entre si este contrato, o
qual reger-se-á pelas condições adiante discriminadas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços
de suporte técnico com atualização tecnológica da solução integrada de gestão de
serviços  Axios  Assyst  Enterprise,  bem  como aquisição  de  licenças  da  solução
integrada  de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst  Enterprise,  incluindo  serviços  de
suporte técnico com atualização tecnológica por 1 (um) ano, em decorrência da Ata de
Registro  de  Preços  nº  06/2022  (oriunda  do  Pregão  Eletrônico  nº  06/2022), conforme
especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, e seus anexos, do
referido Pregão, no quantitativo que segue: 

Item
da Ata

Descrição Unidade Quantidade

1
Serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para
licenças  concorrentes  da  solução  integrada  de  gestão  de
serviços Axios Assyst Enterprise pelo período de 12 meses.

Serviço @

2
Serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para
licenças  dedicadas  da  solução  integrada  de  gestão  de
serviços Axios Assyst Enterprise pelo período de 12 meses.

Serviço @

4
Aquisição de  licenças concorrentes da solução integrada de
gestão de serviços Axios Assyst Enterprise, incluindo serviços
de suporte técnico com atualização tecnológica por 1 (um) ano.

Licença @

5
Aquisição  de   licenças dedicadas  da solução integrada de
gestão de serviços Axios Assyst Enterprise, incluindo serviços
de suporte técnico com atualização tecnológica por 1 (um) ano.

Licença @

Parágrafo Primeiro. O prazo máximo de entrega das licenças é de 15 dias a contar da
assinatura do contrato.
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Parágrafo  Segundo.  A alteração  do  prazo  para  entrega  das  licenças  somente  será
admitida se presente alguma das hipóteses previstas no § 1.º do Art. 57 da Lei 8.666/1993.
Os  requerimentos  de  prorrogação  de  prazo para  entrega  de  licenças  deverão  ser
encaminhados, devidamente justificados, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima
de 5 dias do prazo final para cumprimento da obrigação.

Parágrafo  Terceiro.  As  licenças  de  software  serão  de  uso  perpétuo  e  deverão  ser
devidamente  reconhecidas  e  emitidas  em  favor  do  CONTRATANTE  pelo  respectivo
fabricante, de acordo com suas regras e práticas de licenciamento.

CLÁUSULA SEGUNDA. O  serviço  de  suporte  técnico,  manutenção  e  atualização
compreenderá as seguintes atividades: 
a)  Atualização  do  software  para  a  última  versão  estável  disponibilizada  pelo
fabricante/desenvolvedora da solução;
b) aplicação de updates e/ou patches de segurança, correção de vulnerabilidades e/ou de
melhoria de desempenho da solução;
c) resolução de incidentes, falhas, inconsistências e problemas que impactem no correto
funcionamento da solução; e
d) esclarecimento de dúvidas, auxílio na elaboração de consultas e extração de relatórios,
orientação e apoio na configuração e parametrização da solução, auxílio para avaliação de
riscos  e  vulnerabilidades  de  segurança  da  informação  no  ambiente  da  solução
informatizada.

Parágrafo Primeiro.  Nos casos em que o CONTRATANTE não consiga implementar as
configurações  e/ou  parametrizações  da  solução  a  partir  das  orientações  recebidas  do
suporte,  este  poderá  solicitar  reuniões  técnicas  entre  as  equipes  de  ambas  as  partes,
preferencialmente, na modalidade remota, para que sejam demonstradas, de forma prática,
pela CONTRATADA, as ações necessárias para o completo atendimento da solicitação de
suporte técnico. Neste caso, o prazo para realização da reunião técnica deverá estar dentro
do prazo inicial para resolução do chamado.

Parágrafo Segundo.  Caso não haja disponibilidade da equipe do CONTRATANTE para
realização da reunião técnica dentro do prazo inicial do chamado, um novo prazo poderá ser
acordado entre as partes do contrato.

Parágrafo Terceiro.  Para as situações em que, mesmo após a demonstração técnica e
prática,  o  CONTRATANTE,  comprovadamente,  não  consiga  implementar  na  solução  as
configurações e/ou parametrizações necessárias, o CONTRATANTE poderá solicitar que a
própria  CONTRATADA  realize  as  atividades,  acessando  remotamente  o  ambiente  da
solução  integrada.  Neste  caso,  o  chamado original  deverá  ser  reaberto,  caso  já  esteja
fechado, e um novo prazo deverá ser acordado entre as partes.

Parágrafo Quarto.  O serviço de suporte técnico,  manutenção e atualização poderá ser
prestado de forma remota, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a infraestrutura
necessária para acesso ao ambiente do CONTRATANTE,  que será responsável apenas
pela disponibilidade de acesso remoto ao seu ambiente.

Parágrafo Quinto.  O atendimento será realizado no horário das 8h às 18h (horário de
Brasília), de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais.

Parágrafo Sexto. Os serviços serão solicitados pelo CONTRATANTE, mediante abertura de
chamado via chamada telefônica, portal de abertura de chamados, de responsabilidade da
CONTRATADA ou e-mail.

Parágrafo Sétimo.  Qualquer mudança nos meios de contato para abertura de chamados
deverá ser comunicada expressamente ao CONTRATANTE com um prazo de 5 dias úteis
de antecedência. 
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Parágrafo Oitavo.  A classificação dos chamados e os níveis  de serviço  observarão os
seguintes critérios:

Severidade Descrição Prazo de Solução

Emergencial

Nível aplicado quando há uma indisponibilidade completa
da  solução,  devido  à  falha(s)  em um ou  mais  de  seus
componentes,  ou  falhas  em componentes  que  impeçam
totalmente  o  registro  e/ou  resolução  dos  eventos
registrados  pelos  usuários  da  solução  de  gestão  de
serviços de TI. 

Até 04 horas úteis.

Alta

Nível  aplicado  quando  há  falha(s)  em um ou  mais  dos
componentes da solução, estando ainda disponível, porém,
provocando  resultados  incorretos  ou  gerando  restrições
e/ou problemas no uso/operação da solução de gestão de
serviços de TI.

Até 12 horas úteis.

Padrão

Nível aplicado para a instalação, configuração, dúvidas e
esclarecimentos  relativos  ao  uso/operação  da  solução,
orientações técnicas quanto às melhorias e customizações
dos componentes da solução, correções e melhorias em
layout/documentos  técnicos,  além  de  quaisquer  outras
atividades previstas no Serviço de Suporte Técnico e que
não estejam previstas nos níveis anteriores.

Até 32 horas úteis.

Atualização
Atualização  do  software  para  a  última  versão  estável
disponibilizada pelo fabricante/desenvolvedora da solução.

30 dias ou mediante
agendamento,  a
critério  do
CONTRATANTE

Parágrafo Nono. Para os casos em que a resolução do chamado requeira um tempo maior
que o previsto nos níveis  de serviços,  devido à necessidade de uma investigação mais
detalhada ou uma maior interação com a equipe técnica do CONTRATANTE, poderá ser
definido um novo prazo específico de atendimento, com a anuência do CONTRATANTE. O
novo prazo acordado entre as partes deve ser registrado na solicitação de atendimento,
para  efeitos  de  histórico  e  consulta.  Este  item  não  se  aplica  para  os  chamados  de
severidade Emergencial.

Parágrafo Décimo.  Conforme a gravidade ou criticidade do problema a ser resolvido, a
CONTRATADA deverá viabilizar o escalonamento do incidente para a área de suporte ou
engenharia  do  fabricante  devidamente  capacitada  a  resolver  o  problema,  sem  custo
adicional para o CONTRATANTE. 

Parágrafo  Décimo  Primeiro. Os  chamados  que,  comprovadamente,  requeiram  a
intervenção do Fabricante para efeito de diagnóstico e/ou resolução, poderão ter os prazos
de resolução redefinidos, em acordo entre as partes do contrato.

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA deverá fornecer os instrumentos para que o
CONTRATANTE possa acompanhar as ações do Fabricante para resolução dos chamados.

Parágrafo  Décimo  Terceiro. A  CONTRATADA  deverá  propor  soluções  de  contorno
temporárias, dentro dos prazos previstos nos níveis de serviço, para os casos em que os
chamados necessitem ser  encaminhados ao Fabricante  para  uma maior  investigação e
diagnóstico, com o intuito de encontrar soluções definitivas.
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Parágrafo Décimo Quarto. As atualizações deverão ser agendadas com o CONTRATANTE
com pelo menos 1 (uma) semana de antecedência.

Parágrafo Décimo Quinto.  Caso não haja disponibilidade da equipe do CONTRATANTE 
para realização da atualização dentro do prazo inicial do chamado, um novo prazo poderá 
ser acordado entre as partes do contrato.

Parágrafo Décimo Sexto. As ações de atualização de versão no ambiente de produção do
software e  seus  componentes,  quando  gerar  indisponibilidade,  deverão,  a  critério  do
CONTRATANTE, ser realizadas fora do expediente do CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Sétimo. Os chamados poderão ter seus prazos interrompidos somente
com a anuência do CONTRATANTE. Contudo, caso o CONTRATANTE esteja indisponível
para prestar os esclarecimentos necessários para a resolução do chamado e o chamado
seja  registrado  com  informações  incompletas  ou  inconsistentes,  que  não  permitam  a
identificação do erro ou solicitação, quando devidamente comprovado pela CONTRATADA,
poderão ter seus prazos interrompidos com o devido registro do sistema de chamados e
comunicação por e-mail.

Parágrafo Décimo Oitavo.   A CONTRATADA deverá apresentar, no início de cada mês,
relatório dos chamados realizados pelo CONTRATANTE que tenham sido resolvidos no mês
anterior  e  dos  chamados  que  estão  em  andamento,  sendo  que  neste  último  caso
independente da data de abertura.  No relatório  deve constar,  no  mínimo,  o número de
protocolo de atendimento ou identificador do chamado, a severidade, o tipo ou descrição e a
data e hora de abertura; e, quando for o caso, data e hora de fechamento e a solução
aplicada. 

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência deste contrato tem início com sua assinatura e encerra-
se  12  meses,  contados  da  data  de  início  da  prestação  dos  serviços,  podendo  ser
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, nos termos do artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer em @/@/@.

Parágrafo  Segundo.  A  prorrogação  do  prazo  de  vigência  do  contrato  em  exercícios
subsequentes,  ficará  condicionada  à  avaliação  da  qualidade  dos  serviços  prestados,  à
comprovação da compatibilidade com os preços de mercado, bem como à existência, em cada
ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.

Parágrafo  Terceiro.  Caberá  ao  CONTRATANTE  analisar  a  vantajosidade  da  proposta
vencedora em caso de prorrogação da vigência e/ou acréscimo quantitativo de itens cujo valor
não represente o melhor lance válido obtido na disputa.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA.  Pela execução dos serviços  de suporte técnico  e aquisição das
licenças, o  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA o  valor  total  de R$  @@(@@),
conforme especificado abaixo: 

a) Pelos serviços de suporte técnico:

Item
da Ata

Descrição Unidade Quantidade 
Preço

Unitário 
(R$)

Preço Total 
 (por 12 meses)

(R$)

1 Serviço  de  suporte  técnico com
atualização  tecnológica  para licenças
concorrentes da solução integrada de

Serviço @ @ @
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gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise pelo período de 12 meses

2

Serviço  de  suporte  técnico com
atualização  tecnológica  para  licenças
dedicadas da  solução  integrada  de
gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise pelo período de 12 meses

Serviço @ @ @

Valor total do serviço de suporte técnico por 12 meses (R$) @@@

Valor mensal = Valor total   ÷ 12   (R$) @@@

b) Pela aquisição das licenças:

Item
da Ata

Descrição Unidade Quantidade 
Preço

Unitário 
(R$)

Preço Total 
(R$)

4

Aquisição  de   licenças
concorrentes da  solução  integrada
de  gestão  de  serviços  Axios  Assyst
Enterprise,  incluindo  serviços  de
suporte  técnico  com  atualização
tecnológica por 1 (um) ano

Licença @ @ @

5

Aquisição  de   licenças  dedicadas
da  solução  integrada  de  gestão  de
serviços  Axios  Assyst  Enterprise,
incluindo serviços de suporte técnico
com  atualização  tecnológica  por  1
(um) ano

Licença @ @ @

Valor Total das Licenças (R$) @@@

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O pagamento  será  realizado mediante  crédito  em conta  corrente
bancária até o décimo dia útil após a entrega do objeto, bem como do documento fiscal
correspondente, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados
na legislação em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso ISSQN.

Parágrafo Primeiro.  Além das retenções legais, serão automaticamente descontados dos
valores  faturados  os  percentuais  decorrentes  da  eventual  aplicação  dos  critérios  por
descumprimento dos níveis de serviço.

Parágrafo  Segundo. O  pagamento  dos  serviços  de  suporte  técnico  com  atualização
tecnológica (itens 1 e 2 do quadro constante na alínea “a” da Cláusula anterior) será realizado
mensalmente mediante aceite do gestor do contrato na nota fiscal.

Parágrafo Terceiro O pagamento das licenças de software (itens 4 e 5 do quadro constante
noa alínea “b” da Cláusula anterior) será realizado em uma única parcela após a entrega e
instalação no ambiente do Tribunal mediante aceite do gestor do contrato na nota fiscal.

CLÁUSULA SEXTA. Descontos aplicáveis por descumprimento dos níveis de serviço: O
descumprimento dos prazos de atendimento implicará na aplicação de glosas conforme
tabela abaixo:
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Tabela de aplicação de glosas - descumprimento prazos de atendimento

Severidade Prazo de Solução
Fórmula de cálculo da

glosa
Limite da

glosa por mês

Emergencial 4 horas úteis HS x 0,5% * VFM

30% da VFM

Alta 16 horas úteis HS x 0,4% * VFM

Padrão 32 horas úteis HS x 0,1% * VFM

Atualização
30  dias  ou  mediante  agendamento,  a
critério da CONTRATANTE.

DS x 0,1% * VFM

HS = Somatório das horas úteis e frações que extrapolaram o limite de resolução dos chamados.

DS = Somatório das dias e frações que extrapolaram o limite de resolução dos chamados.

VFM = Valor da Fatura Mensal para pagamento do serviço.

A permanência por mais de 3 meses consecutivos com glosas de 30% ou 6 meses consecutivos com
glosas superiores a 20%, poderá, a critério do CONTRATANTE, ser considerada como inexecução
parcial.

Parágrafo Único.  As infrações relacionadas a seguir  implicarão na aplicação de glosas
conforme tabela abaixo:

Tabela de aplicação de glosas - Infrações Gerais

Evento
Fórmula de

cálculo da glosa
Limite da glosa

por mês

Fraudar,  manipular  ou  descaracterizar  indicadores/metas  de
níveis de serviço por quaisquer subterfúgios, por indicador/meta
de nível de serviço manipulado.

QIM x 0,2% * VFM 20% do VFM

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por serviço e por dia.

Recusar-se a executar serviço determinado pelo CONTRATANTE,
por serviço e por dia.

Deixar  de  cumprir  determinação  formal  ou  instrução  do
CONTRATANTE, por ocorrência e por dia.

Passar  informações  incorretas  que  causem ônus  financeiro  ou
legal  ao  CONTRATANTE,  verificada  após  a  confirmação  dos
registros.

Violar  um  ou  mais  itens  do  Termo  de  Compromisso  de
Manutenção de Sigilo.

Entregar com atraso ou de forma incompleta ou inconsistente a
documentação exigida no Termo de Referência.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e
do Contrato não previstos nesta tabela de glosas.

QIM = Quantidade de Infrações gerais no Mês

VFM = Valor da Fatura Mensal para pagamento do serviço.

A ocorrência  por  mais  de  6  meses  consecutivos  com  glosas  superiores  a  20%,  poderá,  a  critério  do
CONTRATANTE, ser considerada como inexecução parcial.
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CLÁUSULA SÉTIMA. Se a CONTRATADA for optante do SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento  de  Impostos  e  Contribuições  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno
Porte, a retenção dos tributos referidos no caput da Cláusula Quinta somente deixará de ser
efetuada caso a CONTRATADA apresente, juntamente com o documento fiscal do primeiro
pagamento, a  declaração de opção, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234/2012, da
Secretaria da Receita Federal, art. 4º, inciso XI, e art. 6º. Havendo alteração na situação
declarada, durante a vigência da contratação, a CONTRATADA deverá informar ao Tribunal,
sob pena das cominações previstas na legislação tributária e criminal.

CLÁUSULA OITAVA. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento, o dia da
emissão da ordem bancária.

CLÁUSULA  NONA. No  caso  de  os  documentos  apresentados  para  atendimento  ao
disposto no subitem 37.1 do Edital Pregão Eletrônico nº 06/2022 estarem vencidos quando
da  apresentação  do  documento  fiscal,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  a
regularização.

CLÁUSULA  DÉCIMA.  Na  eventualidade  de  atraso  no  pagamento,  entre  a  data  do
vencimento e a data do efetivo pagamento, serão devidos pelo CONTRATANTE: 
a) juros de mora de  0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou 6% a.a. (seis por cento
ao ano), por dia de atraso na efetivação do pagamento; 
b) multa moratória no percentual de 1% (um por cento) do valor da fatura em atraso; e 
c) atualização financeira pelo IGP-DI.

Parágrafo Único.  Não serão devidas quaisquer taxas de atualização financeira, juros ou
multa moratória nas hipóteses em que houver  a concorrência da CONTRATADA para o
atraso no pagamento.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. As despesas oriundas do presente Contrato correrão à
conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE nos exercícios de 202@
e 202@, Programa de Trabalho @, Elemento @. 

DO REAJUSTAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O reajustamento pelo serviço de suporte técnico (itens 1
e  2  do  quadro  constante  na  Cláusula  Primeira)  ocorrerá,  mediante  solicitação  da
CONTRATADA, a cada período de 12 meses contados a partir da data de apresentação da
proposta  com base  no IPCA/IBGE -  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo,
aplicando-se sua variação a partir da referida data.

Parágrafo Primeiro.  O reajustamento será  calculado mediante a aplicação da variação
acumulada do índice de reajuste sobre os preços praticados à época da concessão do
reajuste.

Parágrafo Segundo. Se a apresentação da proposta houver ocorrido até o décimo quinto
dia do mês, será utilizado para cálculo do reajuste o índice acumulado do mês anterior à
data-base. Se a apresentação da proposta houver ocorrido após o décimo quinto dia do
mês, será aplicado o índice acumulado do mês correspondente à data-base.

Parágrafo Terceiro. Caso a variação acumulada no período seja positiva, o reajuste será
concedido mediante requerimento da CONTRATADA à fiscalização do contrato e o valor
resultante da aplicação do índice poderá ser objeto de negociação entre as partes.
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Parágrafo Quarto. Caso a variação acumulada no período seja negativa, o valor total do
contrato será diminuído, automaticamente, com base na aplicação do índice.

Parágrafo Quinto.  A prorrogação da vigência do contrato sem prévio requerimento dos
valores de reajuste implicará na preclusão do direito da CONTRATADA. Também ensejará a
preclusão  do direito  ao  reajuste  a  extinção  do contrato  sem a  prévia  apresentação  de
requerimento da CONTRATADA.

Parágrafo Sexto. Na hipótese de legislação superveniente reduzir ou aumentar o prazo de
suspensão de aplicação de reajuste aos contratos, adequar-se-á o instrumento de contrato
para refletir tal circunstância.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. São obrigações da CONTRATADA:
a) Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da CONTRATADA junto ao
CONTRATANTE para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais e
para  participar  de  reuniões  de  acompanhamento,  sempre  que  solicitado  pelo
CONTRATANTE;
b)  responsabilizar-se  técnica  e  administrativamente  pelo  objeto  contratado,  não  sendo
aceito, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
c) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
d) fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução dos serviços;
e)  responder  pelas despesas relativas a encargos trabalhistas,  de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não tem nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
f) responder por valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento,
alimentação,  transporte,  alojamento,  trabalho  em  sábados,  domingos,  feriados  ou  em
horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional
g) garantir  o  mais  rigoroso  sigilo  sobre  quaisquer  dados,  informações,  documentos  e
especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo,
sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los;
h) manter,  durante toda a vigência do contrato,  as condições de habilitação exigidas na
licitação Pregão Eletrônico nº 06/2022.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. São obrigações do CONTRATANTE:
a) Encaminhar chamados à CONTRATADA;
b) Zelar pela segurança do software, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas;
c)  proporcionar  as  facilidades  indispensáveis  à  boa  execução  dos  serviços,  inclusive
permitir  o  acesso  dos  técnicos  da  CONTRATADA às  dependências  do  CONTRATANTE
onde os serviços serão executados, quando necessário;
d) relatar,  por  escrito,  com  a  devida  comprovação,  as  eventuais  irregularidades  na
prestação de serviços;
e) sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado
ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;
f) efetuar os pagamentos devidos.
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DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA. Em  conformidade  com  os  artigos  73  a  76  da  Lei  nº
8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material/serviço
com as especificações correspondentes, e;
b) definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  do  material/serviço  e  consequente
aceitação.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA.  A CONTRATADA que,  convocada  dentro  do  prazo  de
validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de
entregar  documentação  exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 anos.

CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMA.  Na hipótese de inexecução do objeto deste instrumento,
sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal  que  couber  e  da  sanção  prevista  na
Cláusula anterior, poderão ser aplicadas à CONTRATADA, as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA.  Na hipótese de atraso no início da prestação dos serviços
(itens 1 e 2 do quadro constante na Cláusula Primeira), fica estabelecida multa de 0,2% (dois
décimos por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. Na hipótese de atraso na entrega das licenças (itens 4 e 5 do
quadro constante na Cláusula Primeira), fica estabelecida multa de 0,2% (dois décimos por
cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor total da contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. A cobrança dos valores devidos pelos licitantes ou contratados a
título de multas observará o procedimento previsto no artigo 23 da Portaria nº 5.943, de 13
de outubro de 2016, da Presidência do CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Sempre  que  ocorrer  situação  de desacordo  com o
escopo contratado, e a fiscalização solicitar pronunciamento da CONTRATADA, esta deverá
se  manifestar  por  escrito  e  promover  a  correção  da  situação  motivadora  da
desconformidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Em qualquer caso, a CONTRATADA será notificada por
escrito, e terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar sua defesa.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA TERCEIRA. Verificada a ocorrência de descumprimento durante a
execução do contrato, a contratada será intimada para apresentar defesa prévia, no prazo
de 5 dias úteis, a qual deverá ser encaminhada exclusivamente por e-mail para o endereço
dg@trt4.jus.br.
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Parágrafo Primeiro. A defesa prévia deverá ser acompanhada de eventuais provas ou de
seu requerimento, na forma dos artigos 369 a 484 do Código de Processo Civil de 2015.

Parágrafo  Segundo. Da  decisão  proferida  pela  administração  caberá  recurso
administrativo,  que  deverá  ser  apresentado  no  prazo  de  5  dias  úteis,  e  encaminhado
exclusivamente por e-mail para o endereço dg@trt4.jus.br.

Parágrafo Terceiro. A apuração dos descumprimentos e a eventual cominação de sanções
administrativas observarão o disposto na Portaria TRT4 nº 5.943, de 13 de outubro de 2016,
da Presidência deste Tribunal.

DA GARANTIA CONTRATUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA  QUARTA.  A CONTRATADA  deverá,  no  prazo  de 20  dias
consecutivos,  contados da assinatura do contrato, prestar garantia no percentual de  5%
(cinco por cento) do valor da contratação das licenças referidas no(s) item(ns) 4 e 5 do
quadro  constante  na  Cláusula  Primeira,  mediante  opção  por  uma  das  seguintes
modalidades:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

a.1)  na  hipótese  da  garantia  ser  em  dinheiro,  deverá  ser  depositada  na  Caixa
Econômica Federal em conta específica (operação 010) com correção monetária, em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;

a.2)  no caso  da  caução  ser  em títulos  da  dívida  pública,  estes  devem ter  sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de  custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.

c.1) no caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

Parágrafo Primeiro. A garantia prestada pela CONTRATADA deverá viger durante todo o
período de execução do objeto e 90 dias após o término da vigência contratual.

Parágrafo Segundo. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros e prazos utilizados quando da contratação.

Parágrafo Terceiro. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de  qualquer  obrigação,  a  contratada obriga-se a fazer  a  respectiva  reposição no prazo
máximo de 10 dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  contados da data em que for
notificada.

Parágrafo  Quarto.  Na  hipótese  de  inexecução  e/ou  atraso  na  execução  do  objeto,  a
garantia  somente  será  devolvida  após  a  apuração  da  aplicabilidade  de  sanção
administrativa, descontados os valores correspondentes a eventuais multas aplicadas.

Parágrafo  Quinto.  Sem  prejuízo  da  responsabilidade  por  perdas  e  danos,  a  garantia
reverterá  ao  TRT da  4ª  Região  no  caso  de  rescisão  contratual  por  culpa  exclusiva  da
CONTRATADA.

Parágrafo Sexto.  O não cumprimento do disposto no  caput  da presente Cláusula torna
inválido  o  contrato,  caracterizando  descumprimento  total  da  obrigação  e  sujeitando  a
CONTRATADA às sanções administrativas prevista neste instrumento. 

Parágrafo Sétimo.  A garantia assegurará,  qualquer que seja a modalidade escolhida,  o
pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato;
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b) prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; e
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados nas alíneas “a” a “c” do parágrafo anterior, observada a legislação que
rege a matéria.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.  A Gestão e a Fiscalização do contrato serão realizadas
pelos seguintes servidores:

Integrante Titular Substituto Unidade

Gestor: Denilson Ribeiro de Quadros Diego Fraga Contessa
Coordenadoria  de
Atendimento a Usuários

Fiscal 
Requisitante/Técnico:

Ricardo Krause Kurylenko
Rejane  Goldstein
Telichevesky

Escritório de Processos

Fiscal Administrativo: Caroline Rocha Molina
Karen  de  Souza  Del
Mauro

Seção  de  Apoio  a
Contratações de TIC

Parágrafo Primeiro. O gestor do contrato ficará responsável por:
a) Organizar a reunião inicial;
b) encaminhar alterações contratuais;
c) controlar prazos e indicadores contratuais;
d) atestar notas fiscais;
e) tratar eventuais irregularidades constatadas na execução contratual;
f) realizar o recebimento definitivo, emitindo o respectivo termo;
g) verificar obrigações previstas no encerramento do contrato.

Parágrafo Segundo. O Fiscal Administrativo do contrato ficará responsável por:
a) Participar da reunião inicial;
b) conferir cumprimento de prazos contratuais;
c) conferir o atendimento dos níveis de serviços contratados;
d) conferir documentação exigida no contrato;
e) verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado;
f) informar  ao  gestor  do  contrato  qualquer  irregularidade  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento dos níveis de serviços contratados;

Parágrafo Terceiro. O fiscal requisitante/técnico do contrato ficará responsável por:
a) Participar da reunião inicial;
b) acompanhar a execução do objeto de acordo com o contrato;
c) monitorar cumprimento de prazos contratuais;
d) encaminhar demandas para a contratada por meio de ordens de serviço e/ou chamados;
e) aferir as entregas da execução em relação ao objeto contratado;
f) atestar se os requisitos de negócio/técnicos da contratação foram atendidos;
g) informar  ao  gestor  do  contrato  qualquer  irregularidade  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento dos níveis de serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.  Será realizada, em até 5 dias contados da assinatura do
contrato, uma reunião inicial do contrato com a participação da CONTRATADA, do gestor e
fiscais do contrato.

Parágrafo  Primeiro. Na  reunião  inicial,  a  contratada  deverá  fornecer  as  informações
necessárias  para  abertura  dos chamados.  As informações  devem conter,  no  mínimo,  o
número  de  telefone  e  o  endereço  de  e-mail  para  abertura  de  chamados,  o  endereço
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eletrônico para acesso ao portal de abertura de chamados e as orientações para cadastro
dos servidores habilitados a fazerem o registro de chamados no portal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA  SÉTIMA. O mecanismo  formal  de  comunicação  utilizado  no
contrato será o e-mail, conforme detalhamento a seguir:

Contatos para envio de notas fiscais e informações sobre
faturamento

Contatos para informações
técnicas

setic.contratos@trt4.jus.br setic.eproc@trt4.jus.br 

DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA. A rescisão deste contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde
que haja conveniência para o CONTRATANTE;
III - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Único. A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do respectivo
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA  NONA. Ficam  fazendo  parte  do  presente  contrato,
independentemente de transcrição, a íntegra do Edital Pregão Eletrônico nº 06/2022 e seus
Anexos, bem como a proposta apresentada na licitação pela CONTRATADA, nos termos em
que esta não for contrária ao referido instrumento convocatório.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Aplicam-se à execução deste instrumento de Contrato as Leis nº
8.666/1993  e  10.520/2002,  os  Decretos  3.555/2000  e  10.024/2019  e  a  legislação
complementar, vigente e pertinente à matéria.

DA PROTEÇÃO DE DADOS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. As partes envolvidas deverão observar as disposições
da Lei nº 13.709, de 14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos
dados pessoais  que lhes forem confiados,  em especial  quanto à finalidade e boa-fé na
utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente
contrato.

Parágrafo  Primeiro. O  CONTRATANTE figura  na  qualidade  de  Controlador  dos  dados
quando  fornecidos  à  CONTRATADA  para  tratamento,  sendo  esta  enquadrada  como
Operador  dos dados.  A CONTRATADA será Controlador dos dados com relação a seus
próprios dados e suas atividades de tratamento.

Parágrafo Segundo. As partes estão obrigadas a guardar o mais completo sigilo por si, por
seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro
de 2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu
inteiro  conhecimento,  em  relação  aos  dados,  informações  ou  documentos  de  qualquer
natureza,  exibidos,  manuseados  ou  que  por  qualquer  forma  ou  modo  venham  tomar
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conhecimento  ou  ter  acesso,  em  razão  deste  contrato,  ficando,  na  forma  da  lei,
responsáveis pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua
incorreta utilização, sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.

Parágrafo Terceiro. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis
à  própria  prestação  do  serviço,  esta  será  realizada  mediante  prévia  aprovação  do
CONTRATANTE,  responsabilizando-se  a  CONTRATADA por  obter  o  consentimento  dos
titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal  de tratamento).  Os dados
assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste
contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.

I.  Eventualmente,  as partes podem ajustar  que o  CONTRATANTE será responsável  por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes deste parágrafo.

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das
obrigações  e  condições  acordadas  nesta  Cláusula,  inclusive  no  tocante  à  Política  de
Privacidade  e  Proteção  de  Dados  Pessoais  do  CONTRATANTE (Portaria  TRT4  nº
2036/2021),  cujos  princípios  deverão  ser  aplicados  à  coleta  e  tratamento  dos  dados
pessoais de que trata esta Cláusula.

Parágrafo  Quinto. Os  dados  pessoais  tratados  e  operados  serão  eliminados  após  o
término do objeto deste contrato, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada
a conservação para as seguintes finalidades:

a) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b)  Estudo por  órgão de pesquisa,  garantida,  sempre que possível,  a anonimização dos
dados pessoais;

c) Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados
os dados;

Parágrafo Sexto. O Encarregado indicado pela CONTRATADA manterá contato formal com
o Encarregado pelo contrato indicado pelo CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de
dados  pessoais,  para  que  este  possa  adotar  as  providências  devidas,  na  hipótese  de
questionamento das autoridades competentes.

Parágrafo Sétimo. Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que
forem confiados à CONTRATADA, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD,
deverão ser submetidos à Fiscalização para que decida previamente sobre a questão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA  TRIGÉSIMA  SEGUNDA.  Na  forma  do  inciso  XIII  do  art.  55  da  Lei  n°
8.666/1993, a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2022.

Parágrafo Primeiro. Caso o CONTRATANTE verifique a não manutenção das condições
habilitatórias,  a CONTRATADA será notificada para regularizar a situação, o que deverá
ocorrer no prazo máximo de 10 dias úteis.

Parágrafo Segundo. Em caso de não atendimento à determinação constante no Parágrafo
anterior, a CONTRATADA incorrerá em inexecução contratual, hipótese que poderá ensejar
a rescisão do contrato e execução da garantia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. A CONTRATADA obriga-se a manter seu endereço e
telefone atualizados durante toda a vigência da contratação, mediante envio de mensagem
eletrônica para o endereço sal@trt4.jus.br.
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CLÁUSULA  TRIGÉSIMA QUARTA. As  alterações  de  quaisquer  condições  do  presente
Contrato deverão sempre ser procedidas por meio de termos aditivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.  Na execução dos serviços, a CONTRATADA cumprirá
todos os padrões de segurança da informação, privacidade de dados pessoais e regras de
uso  e  de  controle  de  acesso  às  instalações  do  CONTRATANTE.  A CONTRATADA se
compromete a  manter  sigilo  acerca das informações obtidas  e geradas no decorrer  do
trabalho, mediante assinatura de Termo de Compromisso com a Segurança da Informação
(Anexo Único do presente contrato). 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. Pertence exclusivamente ao CONTRATANTE os direitos
relativos aos produtos desenvolvidos e elaborados durante a vigência do contrato, sendo
vedada sua reprodução, transmissão e;ou divulgação sem o seu respectivo consentimento.

CLÁUSULA  TRIGÉSIMA  SÉTIMA.  A  CONTRATADA  cederá  ao  CONTRATANTE,  nos
termos do art. 111 da Lei 8.666/93, ressalvados os direitos autorias do fabricante que são
resguardados por legislação nacional e internacional, o direito patrimonial e a propriedade
intelectual  em caráter  definitivo dos processos de trabalhos e resultados produzidos em
consequência desta contratação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA. Entende-se por resultados quaisquer estudos, análises,
relatórios,  especificações,  soluções  aplicadas  aos  chamados,  configurações,
customizações,  implementações,  descrições técnicas,  registros de resolução de dúvidas,
protótipos, dados,  esquemas, plantas, desenhos, diagramas, modelos, roteiros, manuais,
tutorias, vídeos instrucionais, apresentação de slides, fontes dos códigos de programas e
escripts de comandos em qualquer mídia, páginas na intranet e internet e qualquer outra
documentação  produzida  no  escopo  da  presente  contratação,  em  papel  ou  em  mídia
eletrônica, sem que haja direito a remuneração ou pagamento adicional pela transferência
dos referidos direitos.

CLÁUSULA  TRIGÉSIMA NONA.  Durante  a  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA
deverá observar as Políticas de Controle de Acesso definidas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA.   A transferência  de  conhecimento  se  dará  através  do
acompanhamento dos serviços e dos relatórios dos chamados realizados,

CLÁUSULA  QUADRAGÉSIMA  PRIMEIRA.  Qualquer  alteração,  por  parte  da
CONTRATADA,  na  configuração  do  ambiente  ou  do  software,  será  realizada  com
acompanhamento das equipes do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste
instrumento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

CLÁUSULA  QUADRAGÉSIMA  TERCEIRA.  É  vedada  a  manutenção,  aditamento  ou
prorrogação  do  presente  contrato,  caso  a  empresa  CONTRATADA venha  a  contratar
empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de
assessoramento, bem como de membros ou juízes vinculados a este Tribunal (conforme o
art. 3º da Resolução CNJ nº 7/2005).
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA. De acordo com o disposto no § 1° do art. 61 da
Lei  n°  8.666/1993,  o  CONTRATANTE providenciará  a  publicação  deste  instrumento,  de
forma resumida, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Capital
deste Estado para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E,  por  estarem  justas  e  acordadas,  as  partes  assinam  eletrônica/digitalmente  o
presente instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última
assinatura.

Assinantes:

Pelo CONTRATANTE:

         Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO

     Presidente do TRT da 4ª Região

Pela CONTRATADA:

    Documento assinado digitalmente

@@@@@@@@@@@@@@@

CPF nº @@@@@@@
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CONTRATO TRT4 nº @/202@ - Anexo Único

TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A  empresa  _________________________________________________________,  parte
CONTRATADA  no  contrato___/____,  neste  ato  representado  pelo(a)  Sr.
(a)__________________________________________,  portador(a)  da  CI/RG  n.º
______________________  e  do  CPF  nº  ________________________,  compromete-se,  por
intermédio  do  presente  termo,  a  não  divulgar  sem  prévia  autorização  informações  confidenciais
pertencentes ou custodiadas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (TRT4) às
quais tiver acesso em decorrência da prestação do objeto do citado contrato, em conformidade com
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA:  Consideram-se  informações  confidenciais  aquelas  referentes  a  dados
pessoais e dados pessoais sensíveis existentes no ambiente tecnológico ou físico do TRT4 ou por ele
contratado,  bases  de  dados,  topologias,  planos,  políticas,  processos,  códigos-fonte,  serviços  e
sistemas tecnológicos vinculados ao TRT4.

§ 1º. Em relação aos dados pessoais e dados pessoais sensíveis do TRT4, a CONTRATADA deverá
realizar o tratamento de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
com a Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais do TRT4.

§ 2º. Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA
deverá tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada por escrito  pelo TRT4 a tratá-la
diferentemente.  De  forma  alguma  se  interpretará  o  silêncio  do  TRT4  como  a  liberação do
compromisso de manter o sigilo da informação.

§  3º. Excluem-se das disposições desta Cláusula informações que já estiverem  comprovadamente
disponíveis ao público em geral de qualquer forma que não em decorrência de sua revelação pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA concorda que as informações às quais terá acesso serão
utilizadas  exclusivamente  no  desempenho  das  atividades  necessárias  para  execução  do  objeto
contratado, em conformidade com o presente TERMO.

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA obriga-se a conhecer e observar a Política de Segurança
da Informação disponível no site do TRT4.

CLÁUSULA  QUARTA:  A  CONTRATADA  compromete-se  a  aplicar  boas  práticas  de  mercado
relacionadas à segurança da informação (como, por exemplo, ABNT NBR 27002:2019, CIS Controls,
OWASP,  NIST  Cybersecurity  Framework,  dentre  outras),  pertinentes  ao  serviço  prestado,  para
garantir  a  segurança do seu  ambiente tecnológico  de  forma a  atender  os  Acordos  de Níveis  de
Serviços (ANS) e os Acordos de Nível  Operacional (ANO) estabelecidos em contrato,  bem como
garantir a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações do TRT4 que
vierem a ser tratadas em seu ambiente tecnológico.

CLÁUSULA  QUINTA: A  CONTRATADA  determinará  a  todos  os  seus  representantes  -  assim
considerados, diretores, administradores, sócios, empregados, prepostos, agentes, colaboradores e
prestadores de serviço a qualquer título (incluindo consultores e assessores) que estejam, direta ou
indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços - a observância do presente Termo, adotando
todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam
efetivamente observadas.

CLÁUSULA  SEXTA: Caso  a  CONTRATADA  seja  obrigada,  em  decorrência  de  intimação  de
autoridade  judiciária  ou  fiscal,  a  revelar  quaisquer  informações,  notificará  por  escrito  ao  TRT4
imediatamente  acerca  da  referida  intimação,  de  forma  a  permitir  que  o  TRT4 possa  optar  entre
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interpor a medida cabível contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a
referida revelação.

CLÁUSULA  SÉTIMA: A  CONTRATADA obriga-se  a  informar  imediatamente  ao  TRT4  qualquer
violação  das  regras  de  sigilo  ora  estabelecidas  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,
independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores
de serviço.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao TRT4 a ocorrência de
incidentes,  tecnológicos  ou  não,  que  possam  comprometer  (ou  possam  ter  comprometido)  a
confidencialidade, integridade ou a disponibilidade das informações do TRT4 que são tratadas em seu
ambiente  tecnológico  ou  o  cumprimento  de  ANS e  ANO,  bem como as  medidas  adotadas  para
contenção, tratamento, resposta e erradicação dos incidentes.

CLÁUSULA NONA: O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a
responsabilidade  civil  e  criminal  dos  que,  comprovadamente,  estiverem  envolvidos  no
descumprimento ou violação.

Documento assinado digitalmente

                                                                                            @@@@@@@@@@@@@@@

CPF nº @@@@@@@
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