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Pregão Eletrônico nº 04/2022 

PROCESSO SEI Nº: 0001931-86.2020.6.07.8100 

Data de Abertura: 29/04/2022 
às 14:00 horas  

no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

Locais de publicação do Edital: 
Diário Oficial da União e no 

Portal da Tranparência do TRE-
DF 

Objeto 

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio 
de metodologia de dupla abordagem, através da qual se entrega links de dados chamados principal e redundante, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos. 

Valor Anual Estimado 
R$ 574.382,88 (quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 

Registro de Preços? Vistoria 
(Facultativa) 

Instrumento Contratual Forma de Adjudicação Modo de Disputa 

Não Sim Contrato Menor preço global Aberto 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA item 2.9.3 do TR e 11 do Edital)* 
Requisitos Básicos: 
- SICAF; 
- Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST); 
- Certidão do Tribunal de Contas da União (TCU); 
- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1; 
- PL não inferior a 10% do valor estimado da contratação 

ou do item pertinente, caso não atingido o Índice
acima; 

- CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas/CGU; 

- CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa; 

- CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas. 

Requisitos Específicos: 
- Atestado de Capacidade Técnica (subitens 2.9.3.1 a 2.9.3.5 do Termo 
de Referência). 
- Documento de outorga da Anatel informando que é autorizada a 
comercializar serviços de comunicação de dados (subitem 2.9.3.6 do 
Termo de Referência). 
- Vistoria Facultativa – (subitem 2.10 do Termo de Referência). 
 

 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

Não Não Não Sim 

Prazo para envio da proposta/documentação 

A partir da data de divulgação da licitação até a data e horário marcados para abertura da sessão. 

Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações 
Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, no seguinte endereço:  
https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/compras-e-licitacoes/licitacao/pedido-de-impugnacao-
esclarecimentos  
Observações Gerais:  
 Vide Cláusula 5.28. do Contrato (possibilidade de prestação dos serviços a partir de 11/6/2022, conforme condições 
estabelecidas, a fim de evitar a descontinuidade dos atuais serviços prestados por meio do Contrato nº 12/2016 e do 
Contrato nº 13/2016). 

  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/compras-e-licitacoes/licitacao/pedido-de-impugnacao-
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ATENÇÃO 

 

No Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure 
processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 
10.520/2002 tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular 
proposta/lance firme e possível de cumprimento, além de observar os documentos exigidos para a proposta, habilitação e 
impedimentos de participação. 

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer 
declaração falsa, não assinar o contrato, abandonar o certame, solicitar desclassificação da proposta, dentre outros, sem 
prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades as quais serão apuradas 
em regular processo administrativo, nos termos do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do TRE-DF. 
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E D I T A L 
– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 – 

PREÂMBULO 
MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA 

PROCESSO SEI Nº: 0001931-86.2020.6.07.8100 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal 
(Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio de metodologia de dupla abordagem, através da qual se entrega links 
de dados chamados principal e redundante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência e anexos.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 
8.538/2015, Lei nº 8.248/1991, Decreto nº 7.174/2010 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e demais normas 
pertinentes. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 29 de abril de 2022; 

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília/DF); 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

UASG TRE/DF: 70025 

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que dispõe a Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, observadas as disposições 
pertinentes da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, do Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais legislações aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar licitação, na 
modalidade pregão e na forma eletrônica, com a finalidade de selecionar a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), mediante as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
contínuos de comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas 
Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio de metodologia de dupla 
abordagem, através da qual se entrega links de dados chamados principal e redundante, conforme especificações, 
quantitativos, prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos e demais regras estabelecidas 
neste instrumento editalício. 

1.1.1. Os serviços englobam a instalação, a configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação, o 
fornecimento dos insumos necessários para o correto funcionamento destes enlaces, o gerenciamento proativo contra 
falhas, além de portal de gerência, com equipamentos cedidos em regime de comodato, nos termos definidos no Termo de 
Referência e seus anexos. 

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Minuta de Contrato. 

1.3. Compõe o Termo de Referência: Anexo I – Níveis Mínimos de Serviço (NMS); Anexo II – Planilha de Formação  
de Preços; Anexo III – Termo de Confidencialidade e Sigilo; Anexo IV – Modelo de Declaração de Ciência ou Vistoria. 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO E PROIBIÇÕES DE LICITAR 

2.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes ao objeto 
deste certame e que atendam todas as condições e especificações constantes do corpo e dos anexos deste edital. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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2.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, por 
meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos 
órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das fundações que participam do 
Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas unidades da federação. 

2.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido credenciamento implica responsabilidade legal 
da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica. 

2.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

2.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela 
efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE-DF responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.6. Caberá à interessada em participar do pregão na forma eletrônica: 

2.6.1.  Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
forem exigidos neste Edital, também os seus anexos, além dos documentos de habilitação. 

2.6.2.  Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

2.6.3.  Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

2.6.4.  Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica. 

2.6.5.  Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

2.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93, não será admitida a participação de empresas: 

a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, com 
qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (REsp. 
174.274/SP – Recurso Especial 1998/0034745-3); impedidas de licitar e contratar com a União (art. 7º, da Lei nº 
10.520/2002); ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93); 

c) Que tenham, 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 situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Res. n.º 229/2016 do Conselho 
Nacional de Justiça, que dá nova redação ao artigo 2º da Res. CNJ n.º 07/2005 e suas alterações); 

d) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

e) Compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição (Acórdãos n.º 
265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 

f) Que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser vedada a 
participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal, a teor do Acórdão TCU 
nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2). 

g) Que tenham sido condenadas à suspensão ou interdição de suas atividades e/ou dissolução compulsória da 
pessoa jurídica, nos termos do art. 19, incisos II e III, da Lei nº 12.846/2013; 

h) Proibidas de contratar com o poder público em virtude de condenação de seus dirigentes ou sócios 
majoritários, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, observado o prazo fixado; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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i) Proibidas de contratar com a Administração Pública; que estejam com registro, licença ou autorização 
suspensos ou cancelados e/ou com atividades suspensas total ou parcialmente, de forma que impossibilitem a contratação 
com o Poder Público, em razão do disposto nos arts. 8º, 10º, 72, incisos IX e XI, e § 8º, I, II e V, da Lei nº 9.605/98, 
observado o prazo fixado; 

j) Declaradas inidôneas pelo Tribunal de Contas da União para participar de licitação na Administração Pública 
Federal, observado o prazo fixado, nos termos da Lei nº 8.443/1992; 

k) Condenadas a outras sanções previstas em lei que impeçam de participar de licitação ou contratar com o 
TRE-DF, observado o prazo fixado; 

l) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

m) De que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (art. 54, II, da CF/88); 

n) Cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 

2.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do sistema 
eletrônico, que: 

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital; 

b) A proposta a ser apresentada está em conformidade com as exigências deste Edital e seus anexos;  

c) Se microempresa, empresa de pequeno porte ou, quando autorizada a participar, sociedade cooperativa (que 
se enquadre no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para 
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei; 

d) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso 
XXXIII do caput do art. 7º da Constituição da República e do inciso XVIII do caput do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 

e) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  

f) A proposta foi elaborada de forma independente (em relação a outros potenciais licitantes ou de fato ou em 
relação a qualquer integrante do TRE-DF), nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.  

g) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, se aplicável; 

i) Cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, se aplicável.nos termos 
estabelecidos no art. 429 da CLT, se aplicável. 

2.8.1. A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta e 
ao enquadramento a que se refere a alínea “c”, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, na Lei nº 10.520/2002 
e no Decreto nº 10.024/2019, sem prejuízo da responsabilização criminal de que trata o Código Penal (Decreto-lei nº 
2.848/1940), em especial no Capítulo II-B (Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos) do Título XI da Parte 
Especial; 

2.9. A participação da licitante neste certame acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar e fornecer o 
objeto que atenda a todas as exigências deste instrumento convocatório. 

2.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e da Lei nº. 11.488/2007. 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. A proposta e, concomitantemente, os documentos de habilitação exigidos deverão ser apresentados 
exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, o que ocorrerá a partir da data de 
divulgação da licitação até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de seu recebimento. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br,
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3.1.1. O referido envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

3.1.2.  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. 

3.1.3.  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. 

3.1.4. 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.  

3.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço global, já incluso, em seu preço final, todos os 
custos acaso existentes, tais como: tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, 
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, em campo próprio, as 
informações referidas no subitem 2.8. 

3.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a desclassificação da 
licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições especificadas.  

3.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer dispositivo legal 
vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

3.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas (ou seja, a partir da abertura da sessão pública), não 
lhe caberá o direito de pleitear qualquer alteração, inclusive no que diz respeito a especificações do objeto e dos preços 
apresentados, salvo alterações de caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

3.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, salvo se prazo superior for estipulado pela licitante, na forma do 
Item 10 - FASE DE JULGAMENTO: ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, deste Edital, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, podendo ser prorrogada a pedido do pregoeiro e com anuência da 
licitante. 

3.7. 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 
e mediante solicitação do pregoeiro, observado o prazo de que trata o Item 12- ENCAMINHAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO,  deste Edital. 

3.8. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de 
classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de lances, negociação e julgamento das 
propostas. 

4. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no 
preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante utilização de sua chave de acesso e senha. 

4.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao ora fixado. 

4.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do 
sistema eletrônico.  

4.3. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

4.4.   Também compete à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
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 TRE-DF por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5. CONFORMIDADE, ORDENAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como que contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou 
não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou Projeto Básico. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br,
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5.2. Para a classificação das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital e seus 
anexos, será levado em consideração o menor preço global. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

5.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

5.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais tempo para 
apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

5.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real de todos os participantes.  

5.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro.  

5.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

5.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
apresentação. 

   6. FASE COMPETITIVA: FORMULAÇÃO DE LANCES E MODO DE DISPUTA 

6.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do item antecedente, participarão da fase de lances. 

6.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes classificadas poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento, do 
respectivo horário e do valor consignado no registro. 

6.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas neste Edital. 

6.4. Serão aceitos lances intermediários, ou seja, lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao 
último lance dado pelo próprio licitante 

6.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

6.7. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço registrado, vedada 
a identificação da ofertante. 

6.8. Será adotado para o envio de lances neste Pregão Eletrônico o Modo de Disputa Aberto, nos termos do art. 31 
e seguintes do Decreto nº 10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, 
conforme o critério de julgamento adotado neste edital. 

6.8.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 
pública. 

6.8.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários. 

6.8.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens antecedentes, a sessão 
pública será encerrada automaticamente. 

6.8.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 
mediante justificativa. 

6.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

6.10. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexequível. 
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6.11. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.12. No caso de  a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação expressa aos participantes no sítio 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DECRETO Nº 
7.174/2010 

7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

7.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

7.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma 
do subitem anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, que porventura se enquadrem na situação descrita 
nessa condição (situação de empate), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.1.3. O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, controlados pelo 
sistema), decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

7.2.  Este pregão submeter-se-á às regras relativas ao direito de preferência estabelecido nos artigos 5º ao 8º do 
Decreto nº 7.174/2010, conforme os artigos 3º e 16-A da Lei nº 8.248/1991. 

7.2.1. Encerrada a etapa de convocação das microempresas ou empresas de pequeno porte, será realizada a 
convocação das empresas que na forma definida pelo Poder Executivo Federal para exercerem o direito de preferência 
(para bens e serviços de informática e automação – art. 5º do Decreto nº 7.174/2010). 

7.2.2. A aplicação do exercício do direito de preferência (igualar ou superar a melhor proposta válida) na 
ordem disposta nos incisos I a IV, do art. 8º do Decreto nº 7.174/2010 será posterior ao do Decreto nº 8.538/2015, que trata 
de benefícios a microempresas e empresas de pequeno porte, e implicará em nova ordem de classificação dos licitantes. 

8. DESEMPATE 

8.1. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado, se for o caso. 

8.2. Após a etapa de envio de lances, havendo empate que não se enquadre na hipótese prevista na Lei 
Complementar nº 123/06, deverá ser aplicado o direito de preferência estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

8.3. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, a proposta 
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

9. NEGOCIAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances e realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar 
condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

9.3. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

10. FASE DE JULGAMENTO: ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a etapa de negociação, o pregoeiro fixará prazo à licitante detentora do 
lance de menor preço global para o envio de sua proposta com o valor readequado ao lance vencedor ou ao valor 
negociado, caso ocorra, conforme disposto no Item 12 – ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, do presente Edital. 

10.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço, em relação ao valor máximo estipulado para a 
contratação neste Edital, e à adequação técnica para a contratação, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º do 
Decreto nº 10.024/2019, bem como deverá conter:  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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a) Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital; 

b) Nome, RG e CPF de pessoa hábil para assinar contrato ou instrumento substitutivo, quando for o caso, 
juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) Descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço global, conforme descrito no Termo 
de Referência; 

d) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata este subitem não esteja expresso na proposta, esta será 
entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

e) Preços por item, unitário e total, assim como o valor global, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, 
prevalecendo esse último, em caso de divergência; 

f) Declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, bem como todos 
os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão de responsabilidade da licitante. As 
despesas não inclusas nas propostas de preços serão de responsabilidade da licitante-vencedora, sendo certo que serão 
desconsideradas quaisquer reclamações ou solicitações, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da 
proposta apresentada; 

g) Planilha de Formação de Preços, conforme modelo previsto no Anexo II do Termo de Referência; 

h) Declaração da empresa que possui conexão de internet própria, através de canais dedicados, a pelo menos 3 
(três) AS nacionais. As bandas de saída entre os AS deverão somar pelo menos 10 (dez) Gbps.  

10.2.1. Na hipótese de haver modelos de proposta e/ou planilhas de custos anexos ao Edital ou Termo de 
Referência, a proposta deverá adotar os referidos modelos. 

10.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos impostos, taxas e demais 
encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

10.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

10.5. Será desclassificada a proposta: 

a)  que oferte preço global, bem como os preços unitários e totais de cada item que os compõem, em patamares 
superiores aos respectivos preços estimados para esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que 
retifique o valor médio estimado, cujos atos deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação; 

b) que não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

c) que contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

d) que não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou anexos; 

e) não corrigida ou quando a licitante não justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro no prazo que lhe for 
concedido. 
10.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes. 

10.7. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de propriedade da própria 
licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.7.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado. 

10.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, o pregoeiro promoverá diligências, na forma do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, podendo ser 
adotado, dentre outros e no que couber, os seguintes procedimentos exemplificativos, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta: 
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a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade; 

b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídos Coletivos de Trabalho; 

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho; 

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; 

g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, 
supermercados e fabricantes; 

h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
j) estudos setoriais; 

k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e 

l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente 
disponha para a prestação dos serviços. 

10.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.10. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

10.11. Sendo aceitável a oferta de menor preço global, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado, conforme item 11 – HABILITAÇÃO, deste Edital. 

10.11.1. Não sendo aceitável ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias ou se a licitante deixar 
de reenviar proposta nos termos do subitem 10.1. deste Edital, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta e documentos de habilitatação que atendam a 
este Edital. 

11. HABILITAÇÃO 

11.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos, com prazo de validade não expirado, 
descritos a seguir: 

a) habilitação jurídica: consulta ao CNPJ e cópia do documento de identificação oficial com foto e CPF do 
representante legal; 

b) habilitação jurídica: registro comercial, no caso de empresa individual; 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; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, além do ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) regularidade fiscal: prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) regularidade fiscal: prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
União, observada a ressalva do item 11.15; 

e) regularidade trabalhista: prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

f) regularidade econômico-financeira: certidão negativa de falência ou recuperação judicial, no caso de pessoa 
jurídica, expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de 
abertura do certame; 
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g) regularidade econômico-financeira: balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

g.1)  no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

g.2)   é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 

g.3)   Nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.538/2015, na habilitação em licitações para o fornecimento de bens 
para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 

h) regularidade econômico-financeira: comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela 
aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

SG = 
                       Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

h.1) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 
líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

i) Qualificação técnica (subitens 2.9.3.1 a 2.9.3.5  do Termo de Referência - Anexo I ao Edital): As 
LICITANTES deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa já forneceu ou fornece bens/serviços(s) pertinente(s) e compatível(eis) em 
características, quantidades e prazos, com o objeto deste Termo de Referência. Os atestados de capacidade técnica 
deverão ser emitidos em nome e com CNPJ da matriz e/ou filial da licitante. 

i1)  O(s) Atestado(s) de capacidade técnica deve(m) fazer referência ao fornecimento de, pelo menos, 50% 
do quantitativo constante do Anexo II do TR. 

i2) Para comprovar suficientemente a aptidão da empresa licitante, os atestados deverão conter 
informações detalhadas sobre os serviços prestados, tais como tempo de execução efetiva e declaração de que o 
contrato foi executado de forma satisfatória pela contratada. 

i3) Os atestados deverão conter as seguintes informações mínimas: nome e cargo da pessoa que os assina 
e quantitativo do objeto fornecido; 

i4) A critério do pregoeiro, as licitantes deverão disponibilizar informações adicionais necessárias à 
comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) ou declaração(ões) apresentado(s), inclusive cópia de pelo menos uma 
nota fiscal do serviço constante no documento apresentado ou contrato, conforme o caso. 

i5) A Administração resguarda o direito de efetuar diligência junto à pessoa jurídica emissora dos atestados, 
visando obter informação sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 
comprobatórios do conteúdo declarado. 

i6) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados aqueles 
emitidos por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sua subsidiária, controlada ou controladora 
ou por empresa na qual haja pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da 
licitante. 

i7) Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar o quantitativo mínimo exigido. 
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j) Qualificação técnica específica – Autorização Anatel (subitem 2.9.3.6 do Termo de Referência - Anexo I 
ao Edital): as LICITANTES deverão apresentar documento de outorga da Anatel informando que é autorizada a 
comercializar serviços de comunicação de dados. 

k) qualificação técnica específica – Vistoria (subitem 2.10 do Termo de Referência - Anexo I ao Edital):  

k1) É extremamente recomendada e fica facultada a realização de vistoria por parte das licitantes, conforme 
legislação em vigor. Entretanto, como condição para a habilitação, a licitante deverá apresentar declaração de que tomou 
ciência de todas as informações e condições locais para a execução do objeto da licitação, conforme modelo anexo ao 
Termo de Referência (Acórdão 234/2015 do Plenário do TCU); 

k2) Caso a licitante tenha interesse em vistoriar o local dos serviços para a emissão da declaração citada no 
subitem “k1”, seu agendamento poderá ser realizado junto a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TRE-DF, pelo 
telefone (61) 3048-4200, em dias úteis, entre 12h e 19h, a partir da data de divulgação do edital, devendo a mesma ser 
realizada em até 2 (dois) dias úteis de antecedência do prazo fixado para a abertura do certame, haja vista a necessidade 
de programações para a realização das vistorias; 

k3) Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não deverá arguir desconhecimento do 
local, da área ou da infraestrutura existente para se opor à manutenção dos termos e condições da sua proposta e à fiel 
execução dos serviços contratados e deverá apresentar “Declaração de Ciência”, conforme Anexo IV ao Termo de 
Referência. 

11.1.1. A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” será verificada mediante consulta “on-line” ao sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

11.2. Quando admitida a participação no certame, as cooperativas deverão apresentar, quando solicitado pelo 
pregoeiro, os seguintes documentos, com prazo de validade não expirado: 

11.2.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, 
de 1971. 

11.2.2. A Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRSCI) de cada um dos 
cooperados relacionados. 

11.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 
objeto. 

11.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

11.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato. 

11.2.6. Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, 
conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

11.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

11.2.7.1.  Ata de fundação. 

11.2.7.2.  Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou. 

11.2.7.3.  Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que 
os aprovou. 

11.2.7.4.  Editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias. 

11.2.7.5.  Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais. 

11.2.7.6.  Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 
licitação. 

11.2.8. As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou recuperação 
judicial por não estarem sujeitas à falência, por força da lei. 

11.3. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram tal 
habilitação. 
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11.4. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser demonstradas mediante 
encaminhamento da devida documentação na forma e no prazo definido neste Edital, após solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico. 

11.4.1. O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do item 12 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

11.5. Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao art. 337-M e §§1º e 2º do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), 
e à determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar as seguintes pesquisas 
para comprovar a habilitação da licitante: 

11.5.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc), quanto à existência 
de registros impeditivos da contratação; 

11.5.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, 
disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), 
quanto à existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa; 

11.5.3. Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2. 

11.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc). 

11.5.5. Poderá ser utilizada a consulta consolidada de Pessoa Jurídica disponível no sítio eletrônico do Tribunal 
de Contas da União – TCU, que inclui as supracitadas certidões do TCU, CNJ, CEIS e CNEP (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 

11.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor do SICAF a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 
dentre outros. 

11.6.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação. 

11.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

11.8. Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

11.9. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 

11.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados (excetuando-se aos 
documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

11.11. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 
devidamente consularizados (excetuando-se aos documentos dispensados pelo Decreto nº 8.660/2016). 

11.12.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão 
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre. 

11.12.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de 
registro de preços, os documentos de habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos 
termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados 
pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

11.13. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, 
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc),
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php),
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2.
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc).
https://certidoes-
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11.14. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.14.1.      Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 11.5., e respectivos subitens, apurados em nome 
da matriz, obstruem a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

11.15. Em relação às licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efetivação da contratação, entretanto deverão apresentar, no momento da 
habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição. 

11.15.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.15.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei sendo facultado à Administração convocar 
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para efetivar a contratação, ou revogar a licitação. 

11.16. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de uma proposta que atenda ao Edital. 

11.17. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

11.18. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

11.19. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para que elas 
apresentem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

12. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
12.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora, os documentos complementares à proposta e à 
habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, deverão ser remetidos por 
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet, no prazo de até 02 (duas) horas, contados da solicitação do 
pregoeiro. 

13. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

13.1. Não se aplica. 
 

14. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, 
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão no seguinte endereço: https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-
prestacao-de-contas/compras-e-licitacoes/licitacao/pedido-de-impugnacao-esclarecimentos. 

14.1.1 Havendo indisponibilidade momentânea do endereço citado acima, enventuais impugnações poderão ser 
encaminhadas ao e-mail: aslic@tre-df.jus.br  

14.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da impugnação. 

14.3.  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 

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

14.5. Acolhida a impugnação, será designada e publicada nova data para a realização do certame. 

14.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao pregoeiro em até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço constante no 
subitem 14.1 e 14.1.1. 

https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-
mailto:aslic@tre-df.jus.br
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14.7. O pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, responderá aos pedidos de 
esclarecimentos  no prazo de 2 (dois) dois dias úteis, contado da data de seu recebimento. 

14.8. Modificações neste edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do 
texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

14.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados vincularão os participantes e a Administração e 
serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso Livre > 
Pregões > Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, bem como no portal de 
transparência deste Tribunal, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações 
prestadas. 

 15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas neste edital, o licitante será declarado vencedor.  

15.2. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

15.2.1. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo 
próprio do sistema. 

15.2.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 
3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.2.3. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão apreciados pela 
autoridade competente. 

15.2.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste 
pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s). 

15.4. Em caso de desistência do recurso, antes da decisão do pregoeiro, considera-se como se não interposto fosse, 
ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

15.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos administrativos  
franqueada aos interessados, mediante solicitação por escrito. 

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. Na ausência de recurso ou havendo desistência deste pela parte recorrente, caberá ao pregoeiro adjudicar o 
objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do 
disposto no inciso IX do art. 17 c/c inciso VI do art. 13, ambos do Decreto nº 10.024/2019. 

16.2. Caso contrário, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto nos incisos V e VI do art. 13, do mesmo 
Decreto. 

  17. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

17.1. Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 17 do Decreto nº 10.024/2019. 

17.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. Poderá, inclusive, realizar diligências 
para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, a fim de 
comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão TCU nº 10.049/2017). 

17.3. Nos termos do Acórdão nº 1211/2021 – TCU – Plenário, durante as fases de julgamento das propostas e/ou 
habilitação, o pregoeiro deverá sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos 
termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019. Desta forma, segundo o Tribunal de 
Contas da União, a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova 
Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br,
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quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por 
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. 

 17.3.1. Caso a licitante se enquadre na situação contida no item 17.3, o pregoeiro deverá solicitar o 
saneamento no prazo de 30 (trinta) minutos a contar da solicitação, uma única vez, observados os demais procedimentos 
previstos no item 13 deste Edital. 

 17.3.2. Os documentos novos referidos nos subitens anteriores somente serão aceitos se tiverem sido emitidos 
até a data limite para a apresentação das propostas e se referirem a situações fáticas preexistentes à época da abertura da 
sessão deste Pregão. 

 17.3.3. O dever de saneamento de que trata o item 17.3 não se confunde com o dever de diligência do 
pregoeiro de que trata o item 17.2 deste Edital. 

17.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. 

18.  INSTRUMENTO CONTRATUAL 

18.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante vencedora, por meio 
do e-mail cadastrado na forma do Item 25 deste Edital, durante a validade da sua proposta, para assinar o respectivo termo 
contratual, se houver,e receber a nota de empenho dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

18.1.1. O prazo para a assinatura do contrato e/ou recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

18.1.2. Nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, as notificações para assinatura do contrato ou para receber a nota de empenho serão encaminhadas 
para o e-mail cadastrado no SEI, quando houver, ou para o e-mail informado na proposta. 

18.1.3. Considerar-se-á recebida a notificação e, consequentemente, o início da contagem do prazo prevista no 
item acima, o dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

18.1.4. É obrigação da LICITANTE informar ao TRE-DF as alterações que vierem a ocorrer no correio 
eletrônico informado. 
18.2. A assinatura do contrato e/ou emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da 
habilitação parcial da licitante vencedora junto ao SICAF. 

18.3. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei nº 10.522/02, a Contratante realizará consulta ao Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será anexado aos autos do 
processo correspondente (Acórdão TCU n. 1.427/10-Plenário e Acórdão TCU nº 6.246/10-2ª Câmara). 

18.4. Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de habilitação, ou 
quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido no item 
18.1, decairá a licitante vencedora do direito à contratação, sendo, neste caso, facultado ao pregoeiro, no prazo e nas 
condições já estabelecidas neste edital, convocar outra licitante para assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho, 
obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, para, após comprovados os 
requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste edital e nas demais cominações legais, em especial ao disposto no artigo 7º da Lei nº 
10.520/02. 

18.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 

19.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

19.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I (Termo de 
Referência) e no Anexo II  (Minuta do Termo Contratual) a este Edital. 

20. CUSTO ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. O valor anual estimado para a licitação é de R$ 574.382,88 (quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta 
e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme pesquisa realizada pela área responsável, tendo como base o valor médio 
dos preços obtidos junto a empresa(s) do ramo e/ou em cotação(ões) pública(s), atendidas as diretrizes fixadas na IN 
SEGES/ME n.º 73/2020, conforme tabela a seguir: 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
CONTRATADA  INSTALAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL  VALOR ANUAL  

1 LINK MPLS DE 
50MBps 23 23 R$698,26 R$16.059,98 R$192.719,76 

2 CONCENTRADOR 
MPLS 1.000 MBps 1 1 R$2.515,23 R$2.515,23 R$30.182,76 

3 LINK INTERNET IP 
DE 50 MBps 23 23 R$1.049,11 R$24.129,53 R$289.554,36 

4 LINK INTERNET IP 
DE 1.000 MBps 2 2 R$2.580,25 R$5.160,50 R$61.926,00 

TOTAL R$47.865,24 R$574.382,88 

20.2. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2022 e seguintes, na ação Julgamento 
de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal (20GP), na natureza de despesa 3390.40 - Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - PJ, no subitem 13 - Comunicação de Dados e Redes em Geral. 

21.  PAGAMENTO 

21.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos termos 
estabelecidos na Cláusula PAGAMENTO do Anexo II a este Edital (Minuta do Termo Contratual). 

22.  PENALIDADES 

22.1. Nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação cumulativa de multa de até 30% 
(trinta) por cento do valor estimado da licitação, das penalidades previstas no instrumento contratual e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante/contratado que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta ou durante a execução do contratado, conforme o caso: 

22.1.1. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou deixar de receber a Nota de Empenho; 

22.1.2.  não entregar a documentação exigida no edital; 

22.1.3.  apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

22.1.4.  causar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.5.  não mantiver a proposta; 

22.1.5.1. A licitante que abandonar o certame será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste instrumento convocatório, salvo em caso de justificativas aceitas pelo TRE-DF. 

22.1.6.  comportar-se de modo inidôneo; 

22.1.7. cometer fraude fiscal; 

22.1.8. falhar na execução do contrato; 

22.1.9. fraudar na execução do contrato. 

22.2. Para os fins de aplicação de penalidades previstas neste Edital e conforme disposto no Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos Administrativos deste TRE-DF, instituído pela Portaria Presidência nº 81/2020: 

22.2.1. Configura-se hipótese de não entrega de documentação exigida para o certame: 

a) deixar de entregar documentos de habilitação;  

b) deixar   de   entregar   documentos   complementares   exigidos   pelo pregoeiro   durante   a   
licitação, incluindo   aqueles   destinados   à demonstração de exequibilidade da proposta. 

22.2.2. Considera-se o retardamento  da  execução  do  objeto qualquer  ação  ou omissão   do   licitante   que   
prejudique   o   bom   andamento   do   certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda que atrase a 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, além de atrasos ou diminuição injustificada do ritmo de execução do 
objeto. 

22.2.3. Considera-se não manter a proposta: 
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a) a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível;  

b) não   entregar   documentos exigidos   no   edital   e que   deveriam acompanhar a proposta; 

c) abandono  do  certame,  consistente  no  pedido,  pelo  licitante,  da desclassificação  de  sua  
proposta,  encerrada  a  etapa  competitiva. 

22.2.4. Considera-se comportar-se   de   maneira   inidônea a   prática   de   atos direcionados  a  prejudicar  o  
bom  andamento  do  certame  ou  a  execução contratual, tais como:  

a) frustrar    ou    fraudar    o    caráter    competitivo    do    procedimento licitatório; 

b) agir em conluio com outro(s) licitante(s), em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances; 

c) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

d) prestar informações falsas, especialmente quanto ao enquadramento como ME ou EPP; 

e) apresentar   documentação   com   informações   inverídicas,   ou   que contenha  emenda  ou  
rasura,  destinadas  a  prejudicar  a  veracidade de suas informações; 

f) praticar atos   direcionados   a   prejudicar a   regular   execução do contrato,  tal  como  agir  em  
conluio  ou  em  desconformidade  com  a lei; 

g) reputar-se-ão inidôneos os atos descritos no art. 88 da Lei nº 8.666/93 e os atos tipificados como 
crime pelos arts. 337-F, 337-I, 337-J, 337-K e 337-M do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940); 

22.2.5. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão    para    registro    
de    preços    que, convocados, não honrarem, injustificadamente, o compromisso assumido; 

22.2.6. Quando  a  ação  ou  omissão  do  licitante  ensejar  o  enquadramento  da conduta  em  tipos  distintos,  
prevalecerá  aquele  que  comina  a  sanção  mais grave.  

22.2.7. Para a aplicação  da  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e  contratar com a União prevista na Lei 
nº 10.520/2002, não há necessidade de comprovação de dolo ou má-fé do licitante ou contratado, devendo, para a 
dosimetria da pena, ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, bem assim, levados em 
consideração: as justificativas apresentadas pela licitante/contratada; a gravidade da conduta; a não reincidência; a atuação 
da licitante/contratada em contribuir com a Administração,  bem como em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 
omissiva ou comissiva; a existência de dolo ou má-fé como possível agravante da penalidade; outras ponderações que se 
fizerem necessárias ao caso concreto. 

22.3. A configuração de qualquer das hipóteses previstas nos subitens anteriores, que se refira à fase pré-contratual, ou 
seja, antes da assinatura do contrato ou de seu substitutivo ou antes do recebimento da nota de empenho, salvo o 
expresso reconhecimento pelo TRE-DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

22.3.1. À aplicação das penalidades previstas no subitem 22.1 e da adoção das medidas estabelecidas nos 
subitens 22.3.2 e 22.3.3, observado o seguinte escalonamento quanto à penalidade de impedimento de licitar e contratar 
com a União: 

22.3.1.1. Não  celebrar  o  contrato  ou  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  quando convocado 
dentro do prazo da proposta: penalidade de impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  com  consequente 
descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  12  (doze)  meses. 

22.3.1.2. Deixar de entregar documentação exigida para o certame: penalidade de impedimento  de  
licitar  e  contratar  com  a  União,  com  consequente descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  2  (dois) meses. 

22.3.1.3. Apresentar documentação falsa exigida para o certame: penalidade  de impedimento  de  
licitar  e  contratar  com  a  União,  com  consequente descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  24  (vinte  e  
quatro)  meses. 

22.3.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto: penalidade de impedimento  de  licitar  e  
contratar  com  a  União,  com  consequente descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  4 (quatro)  meses. 

22.3.1.5. Não manter a proposta: penalidade de impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  
com  consequente descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  6  (seis)  meses. 

22.3.1.6. Comportar-se de modo inidôneo: penalidade de impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  
União,  com  consequente descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  24  (vinte  e  quatro)  meses. 
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22.3.1.7. Cometer fraude fiscal: Penalidade de impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  
com  consequente descredenciamento  do  SICAF  pelo  período  de  30  (trinta)  meses. 

22.3.2. À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato ou a ata 
de registro de preços ou receber a nota de empenho, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a licitante para obtenção de menor preço. 

22.3.3. À revogação da licitação. 

22.4.  As penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União, cumuladas ou não com multa, poderão ser 
agravadas em 50% (cinquenta por cento) até o limite de 60 (sessenta) meses quando: 

 a) o licitante deliberadamente não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo; 

b) restar comprovado dolo e/ou má-fé; 

c) dos atos praticados decorrer prejuízo financeiro ao TRE-DF, de grande relevância; 

d) restar comprovada a apresentação de documentação falsa; 

e) a contratação pretendida tiver por objetivo suprir demanda relacionada com pleito eleitoral. 

22.5.  As penas de impedimento de licitar e contratar com a União, cumulada ou não com multa, poderão ser reduzidas 
pela metade, apenas uma vez, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes, quando: 

a) a conduta praticada tenha sido decorrente de falha escusável do licitante ou contratado; 

b) da conduta não decorrer dano ao TRE-DF; 

c) a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para 
os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente comprovado; ou 

d) a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu às exigências do 
edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e a ausência de dolo. 
22.6. Em cumprimento aos Acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser autuados processos 
administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas que praticarem, injustificadamente, 
na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002, observados os 
termos do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do TRE-DF, instituído pela Portaria Presidência nº 
81/2020 e  facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada 
pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser incluídas em procedimento 
apartado e remetidas ao Presidente do TRE-DF, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.7.1 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos ao TRE-DF resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

22.7.2 Caso necessário, serão oficiados o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União para fins de 
responsabilização judicial e apuração de eventuais delitos. 

22.7.3 Nos termos do art. 5º, da referida lei, constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 
estrangeira, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas referidas na lei (sociedades empresárias e sociedades 
simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como 
quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou 
representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente), que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

22.7.3.1 prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 
a terceira pessoa a ele relacionada; 

22.7.3.2 comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 
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22.7.3.3 comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

22.7.3.4 no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 
ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; 

22.7.3.5. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 

22.7.4. Nos termos da lei 12.846/2013, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 
consideradas responsáveis pelos atos lesivos referidos no item anterior as seguintes sanções: 

22.7.4.1.  multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será 
inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do 
faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais); e 

22.7.4.2.  publicação extraordinária da decisão condenatória. 

22.8. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de Cadastro de 
Fornecedores, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União – CEIS e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, conforme o caso. 

 22.8.1. A inscrição da penalidade nos sistemas supracitados deve-se dar apenas após a decisão administrativa 
definitiva, julgado eventual recurso. 

 22.8.2. Em caso de aplicação de penalidades restritivas de contratar com o poder público, previstas neste Edital 
e no instrumento contratual, o período de duração de penalidade impeditiva/suspensiva deverá ser contado somente a 
partir da publicação do extrato de penalidade no DOU, após julgamento de eventual recurso. 

 22.8.3. Em caso de aplicação de penalidade de multa, caso a licitante ou contratada não efetue o pagamento 
da multa imposta por decisão administrativa definitiva, seus valores serão descontados do pagamento da obrigação 
principal (se houver) ou cobrado judicialmente ou descontada da garantia contratual, se houver.  

 22.8.4. A multa imposta por decisão administrativa definitiva e não quitada no prazo de até 30 dias contados da 
notificação será devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA (ou conforme índice 
estabelecido pela PGFN, se for o caso, ou por determinação judicial) e  poderá ser encaminhada para inscrição na Dívida 
Ativa da União, observados os procedimentos exigidos na legislação e regulamentos. 

22.9. No caso de abertura de procedimento para aplicação de penalidade de fatos ocorridos durante a licitação e 
nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, as 
notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas para o e-mail cadastrado no SEI, quando 
houver, ou para o e-mail informado na proposta. 

22.10. Considerar-se-á recebida a notificação e, consequentemente, o início da contagem do prazo, o dia útil seguinte ao 
encaminhamento do e-mail. 
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22.11. É obrigação da LICITANTE/CONTRATADA informar ao TRE-DF as alterações que vierem a ocorrer no correio 
eletrônico informado. 
22.12. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na minuta do termo contratual (Anexo 
II ao Edital). 

23. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Para a execução dos serviços, objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios e práticas de 
sustentabilidade contidos no Decreto n.º 7.746/12, no Plano de Logística Sustentável do TRE-DF, na IN SLTI/MPOG n.º 
1/10 e na Resolução nº 400/2021 do CNJ, no que couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e 
regulamentos que disponham sobre as boas práticas no uso racional de energia, água etc, além daquelas especificadas no 
Termo de Referência. 

24. CASOS OMISSOS 

24.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na Lei nº 
10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no âmbito da Administração 
Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem 
como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 c/c o inciso XII do art. 55 da Lei 8.666/1993. 

25. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

25.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, como: assinar documentos 
eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, realizar requerimentos, interpor recursos 
(exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

25.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é ato pessoal e 
intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF (www.tre-df.jus.br), 
na internet; 

II – em razão do regime de trabalho diferenciado estabelecido pela Portaria TSE n. 265, de 24/4/2020 e Portaria-
Conjunta TRE/DF n. 13, de 28/4/2020, os documentos externos usualmente entregues no Núcleo de Protocolo 
(NEPRO) deste Tribunal devem ser direcionados também aos e-mails: protocolo@tre-df.jus.br, 
ramatiz_ss@hotmail.com) ou sepro@tre-df.jus: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade; 

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

3. Comprovante de residência. 

25.2.1.    Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o formato 
PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 

25.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a qualquer 
tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

               25.2.2.  Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-DF desde que 
apresentada a documentação original. 

               25.2.3.   As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de autenticação. 

25.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do documento 
protocolado; 

III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o recebimento de 
comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

http://www.tre-df.jus.br),
mailto:protocolo@tre-df.jus.br,
mailto:ramatiz_ss@hotmail.com)
mailto:sepro@tre-df.jus:
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    25.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica.  

26. DA APLICAÇÂO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – Lei Federal nº 13709/18 (LGPD) 
26.1. Salvo quanto às exceções ao tratamento de dados previstas no art. 4º da Lei Federal nº 13709/18, a Licitante, ao 
participar deste certame, tem ciência que quando fizer uso dos dados privados de pessoas naturais, deverá zelar pelos 
princípios da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a necessidade de exposição específica da finalidade, 
sem prejuízo da mera correção dos dados.  

26.2. A Licitante se obriga a manter a mais absoluta confidencialidade sobre dados pessoais disponibilizados, durante o 
processo licitatório, bem como tratá-los como matéria sigilosa. 

26.3. A Licitante, caso venha a ser contratada, dará conhecimento formal aos seus empregados e colaboradores que 
atuarão na prestação de serviços  objeto do contrato, acerca das obrigações e condições acordadas no edital e anexos, 
inclusive no tocante à Política de Privacidade de Dados do TRE-DF, à Política de Segurança da Informação da Justiça 
Eleitoral e ao Plano de Segurança Institucional do TREDF. 

26.4.  A participação no certame implica em anuência em relação ao tratamento dos dados colhidos nos documentos de 
proposta e habilitação. 

27. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

27.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no Compras Governamentais e as 
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

27.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que a esta caiba direito de 
reclamar indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tome conhecimento de qualquer 
fato que desabone a idoneidade, capacidade financeira ou técnica. 

27.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a presente 
licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter as quantidades do seu objeto 
diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por 
meio de ato escrito e fundamentado, não sendo cabível, no último caso, às licitantes a reclamação de quaisquer 
indenizações, nos termos do artigo 50 do Decreto nº 10.024/2019, ressalvado o disposto no § único do mesmo dispositivo. 

27.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata nos termos do artigo 8º, XII, do Decreto nº 
10.024/2019. 

27.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implica a aceitação 
plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

27.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas 
a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

27.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade competente 
do Tribunal. 

27.8. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros 
em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.  

27.9. Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, 
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa a este 
certame. 

27.10.   Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de 
controle interno e externo. 

27.11. Para a solicitação de atestado de capacidade técnica, o interessado deverá observar o normativo a respeito 
constante no endereço http://www.tre-df.jus.br/transparencia/gestao-e-governaca/governanca-de-aquisicoes-1/arquivos-
governanca-de-aquisicoes/tre-df-portaria-dg-71-2019. 

27.12. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Assessoria de Licitações, no 2º andar, sala 208, 
do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, no horário compreendido entre 
13h30 e 18h30 e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

27.13. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito 
Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

http://www.tre-df.jus.br/transparencia/gestao-e-governaca/governanca-de-aquisicoes-1/arquivos-
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                                                            Brasília-DF,       de                                            de 2022. 

KLISSIA FREIRE DA SILVA 
Coordenadora de Logística e Contratações  
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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

PROCESSO SEI Nº: 0001931-86.2020.6.07.8100 

 
PROJETO BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 
(CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 182/2013) 

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STIC) 
 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 
A solução de TIC consiste na prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o 

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal 
(Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio de metodologia de dupla abordagem, através da qual se entrega 
links de dados chamados principal e redundante.  

Os serviços englobam a instalação, a configuração de equipamentos e de enlaces de 
comunicação, o fornecimento dos insumos necessários para o correto funcionamento destes enlaces, o gerenciamento 
proativo contra falhas, além de portal de gerência, com equipamentos  cedidos  em regime de comodato, nos termos 
definidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

 
Atualmente existem dois contratos de comunicação de dados, os quais se apresentam 

insuficientes, pois estão operando com a sua capacidade praticamente esgotada e necessitam de expansão para 
contemplar novos serviços. Nos pontos remotos, os links MPLS são de 10 Mbps e os de internet, de 4 Mbps; na Sede 
os links de internet são de 100 Mbps para as demandas existentes e futuras.  

Em função dos serviços como telefonia IP, CFTV, sistemas administrativos, sistemas eleitorais, 
videoconferência e outros mais, e dada a nova realidade resultante da pandemia da Covid-19, há a necessidade de 
que a comunicação, a segurança da informação, a disponibilidade e acessibilidade sejam prioridades e de grande 
relevância, com largura de banda suficiente para que os serviços operem de maneira satisfatória para seus 
funcionários e para a população em geral. 

Diante desse cenário propomos uma nova arquitetura baseada em um link de comunicação 
MPLS e um link INTERNET IP, com velocidades superiores às atuais, os quais serão conectados em um equipamento 
que realizará o gerenciamento e o controle de segurança do acesso permitindo assim uma melhor utilização do meio 
de comunicação e redundância.  

A contratação também permitirá a agregação dos links através da tecnologia SD-WAN presente 
nos equipamentos de segurança já existentes permitindo um melhor gerenciamento, uma maior capacidade no 
tráfego de dados e redundância, promovendo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.   

 
 

2.2. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS: 
 

2.2.1. Objetivos a serem alcançados: 
a. Alta disponibilidade no ambiente de comunicação de dados com os pontos remotos e 

também com a internet; 
b. Aumento da velocidade nas taxas de transferência (throughput); 
c. Gerenciamento centralizado e integrado; 
d. Maior governança, confiabilidade e escalabilidade aos serviços de TI ofertados; 

2.2.2. Todos esses benefícios deverão prover um acesso de qualidade à rede corporativa e 
minimizar a probabilidade de interrupção da comunicação de dados. 

 
2.3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: 

 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 2021-2026: 
 

De acordo com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, observa-se a aderência às seguintes 
diretrizes: 

● Fortalecimento da estratégia administrativa e da governança judiciária 
● Fortalecimento da relação  institucional do Judiciário com a sociedade. 
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Dentre os objetivos estratégicos previstos na Resolução CNJ n° 370/2021, pode-se destacar: 

● Objetivo 2: Promover a Transformação Digital; 
● Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; 
● Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas 

 
Dentre os objetivos da ENSEC-PJ previstos na Resolução CNJ n° 396/2021, pode-se destacar o disposto no art. 

6º: 
 

I – tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital; 
II – aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas; 
III – estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações 

de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário; e 
IV – permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo 

possível. 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE-DF 2021-2026 (PEI): 
 

De acordo com o Planejamento Estratégico do TRE-DF 2021-2026, observa-se a aderência às seguintes 
diretrizes: 

 
● Ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral, fortalecendo a credibilidade da Justiça 

Eleitoral perante a sociedade. 
 

Macrodesafios: 
 
● Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados. 
● Fortalecimento da relação  institucional do Judiciário com a sociedade. 
● Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. 

 
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2021-2022 (PDTIC): 

● Objetivo 1: Primar pela satisfação dos usuários de TIC. 
● Objetivo 2: Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades da Justiça 

Eleitoral. 
● Objetivo 3: Garantir a disponibilidade dos serviços de TI essenciais às atividades judiciais e 

administrativas. 
 

Resolução TSE nº 23.644/2021:  
 

Art. 3º Esta PSI se alinha às estratégias da Justiça Eleitoral e tem como princípio norteador a garantia da 
disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, irretratabilidade e auditabilidade das informações 
produzidas, recebidas, armazenadas, tratadas ou transmitidas pelos órgãos da Justiça Eleitoral, no exercício de 
suas atividades e funções. 
Art. 4º O uso adequado dos recursos de tecnologia da informação e comunicação visa garantir a continuidade da 
prestação jurisdicional e de serviços da Justiça Eleitoral. 
Art. 6º São objetivos da PSI da Justiça Eleitoral: 
I - instituir diretrizes estratégicas, responsabilidades e competências, visando à estruturação da segurança da 
informação; 
II - direcionar as ações necessárias à implementação e à manutenção da segurança da informação; 
Art. 9º A estrutura normativa referente à Segurança da Informação será estabelecida e organizada conforme 
definido a seguir: 
I - Nível Estratégico: Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, constituída por esta Resolução, a 
qual define as diretrizes fundamentais e os princípios basilares incorporados pela instituição à sua gestão, de 
acordo com a visão definida pelo Planejamento Estratégico dos órgãos da Justiça Eleitoral; 
II - Nível Tático: Normas Complementares sobre Segurança da Informação, que contemplam obrigações a serem 
seguidas de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta PSI, a serem editadas por todos os tribunais que 
compõem a Justiça Eleitoral, e devem abarcar, no mínimo, os seguintes temas: 
c. Gestão de Riscos de Segurança da Informação; 
d. Uso Aceitável de Recursos de TI; 
e. Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup); 
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f. Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI. 
 

2.4. ESTUDOS PRELIMINARES: 
 

2.4.1. Em atendimento à Resolução CNJ nº 182/2013, os Estudos Técnicos Preliminares e o Mapa 
de Riscos sobre a presente aquisição foram realizados e podem ser consultados no 
documento SEI nº 1029443. 

 
2.5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE DE BENS/SERVIÇOS: 

 
Os contratos atuais são prestados por 2 (duas) empresas distintas, atendendo às localidades indicadas no 

quadro apresentado no subitem 3.14.3 deste Termo de Referência (TR). 
O serviço a ser contratado, em conformidade com os requisitos definidos neste TR, deverá atender 

integralmente à demanda ao longo do período de vigência estipulada para o contrato. 
Caso necessidades futuras exijam alterar o valor global, o mesmo poderá ser aumentado ou reduzido nos 

limites definidos pela legislação em vigor. 
 

2.6. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 
 

2.6.1. Utilização de dois links de comunicação dedicados do tipo MPLS. 
2.6.1.1. Nesta solução utiliza-se de dois links dedicados do tipo MPLS para o tráfego de 

dados, por operadoras diferentes, ou por mesma operadora, contudo, 
implementado por estruturas diferentes, podendo operar de forma paralela ou 
redundante. Com esta solução atendemos a um nível mínimo de serviços na casa 
de 99,96% de disponibilidade da comunicação de dados ao mês, meta ótima a ser 
alcançada frente ao cenário de centralização de diversos serviços de TIC no TRE-
DF. Porém a utilização desta arquitetura de links poderia implicar em grande 
aumento do custo do projeto. 

2.6.2. Utilização de um link de comunicação do tipo MPLS e um link do tipo IP 
2.6.2.1. Nesta solução utiliza-se um link do tipo MPLS para o tráfego de dados, como link 

principal, e outro link internet ip , como link redundante, com utilização 
concomitante. Com esta solução chegaríamos a uma meta de disponibilidade muito 
próxima da alcançada com a 1ª solução, algo em torno de 99,94%. O custo do link 
internet tem se mostrado mais barato que o link MPLS, tornando esta uma solução 
com melhor custo-benefício.  Em vista disso, esta é a solução proposta em 
razão do valor e da alta disponibilidade. 

2.6.3. Utilização de dois links de internet [inadequada] 
2.6.3.1. Nesta solução utiliza-se de dois links de internet para o tráfego de dados, podendo 

operar de forma paralela ou redundante. Com esta solução atendemos a um nível 
mínimo de serviços na casa de 95,00% disponibilidade da comunicação de dados 
ao mês, meta considerada baixa a ser alcançada frente ao cenário de centralização 
de diversos serviços de TIC no TRE-DF, porém a utilização desta arquitetura de 
links poderia implicar em redução do custo do projeto e baixa performance de 
tráfego de dados . 

 
 

2.6.4. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 
 
Atualmente, a Sede do TRE-DF é atendida por dois link de internet com 100 Mbps de largura de banda, 

quanto aos cartórios, existe um link MPLS de 10 MBps e um link internet de 4 MBps, que foi dimensionada em 2016 
para atendimento apenas aos serviços existentes na época. 

Com a implantação de novos serviços que demandam por mais comunicação de dados e garantem alta 
vazão e baixa latência de rede, além de alta disponibilidade, deve-se prover funcionamento permanentemente, durante 
as 24 (vinte e quatro) horas do dia e os 7 (sete) dias da semana (24x7), uma vez que as falhas em sua operação 
impactam diretamente no cumprimento da missão estratégica do TRE-DF. 

Face ao exposto, o objeto desta contratação pretende continuar viabilizando a interligação dos pontos 
remotos com o Ed. Sede do TRE-DF  localizados no Distrito Federal, de forma a prover transmissão de dados, voz e 
imagem entre essas redes geograficamente dispersas, com utilização das tecnologias e MPLS + INTERNET IP  
combinadas em uma camada denominada SD-WAN, já existente nos equipamentos adquiridos pelo TRE-DF. A 
tecnologia SD-WAN permitirá a configuração de parâmetros de QoS (Qualidade do Serviço), priorização de tipos pré-
definidos de tráfego e segurança na transferência de informações, de forma que os serviços e sistemas 
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disponibilizados, bem como estarem acessíveis em tempo integral, a partir de qualquer um dos pontos remotos, 
permitindo acesso a rede da Justiça Eleitoral.   

A solução que apresenta a melhor relação custo-benefício com características técnicas suficientes para 
atendimento às demandas apresentadas é a constante no item 2.6.2, pois oferece a confiabilidade e a estabilidade do 
link MPLS, associado ao link internet que apresenta um custo inferior.  

Como o objetivo é o gerenciamento dos links através da tecnologia SD-WAN existente nos equipamentos de 
segurança do Tribunal, o resultado será um meio de acesso bastante confiável, estável e eficiente. 

 
 

2.7. NATUREZA DO OBJETO: 
 
Trata-se de prestação de serviços comuns de STIC, de natureza continuada, uma vez que possuem padrões 

de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Termo de Referência e Edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

 
2.8. PARCELAMENTO DO OBJETO: 

 
2.8.1. O parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 8.666/1993 prescreve que as compras “efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala”, ou seja, ao adquirir um bem ou serviço, a Administração deve escolher 
prioritariamente o parcelamento do objeto, com a finalidade de aproveitar as melhores ofertas 
do mercado e à ampla competitividade, que produz o melhor preço numa aquisição pública. 
No entanto, a lei estabelece que a regra não pode se manter se não houver comprovação de 
viabilidade técnica e econômica, além de não perder a economia de escala. 

2.8.2. Na contratação em comento, no entanto, recomenda-se ser efetivada em um único lote, visto 
que faz parte da solução SD-WAN do TRE-DF, a qual será gerenciada pela equipe de 
segurança da contratante. Dessa maneira, selecionar empresas distintas para o fornecimento 
e os serviços de instalação e manutenção, poderá gerar conflito de responsabilidade entre as 
empresas envolvidas em função das aplicação de métricas e formas de gestão do meio . Com 
efeito, apesar de ser possível os serviços serem mantidos por empresas diversas, por uma 
questão de ganho de escala, o não parcelamento é mais vantajoso pois vai possibilitar a 
gestão mais simplificada dos serviços e o controle de entregas e cumprimento das exigências 
contratuais. 

2.8.3. No cenário que envolve a contratação dos serviços de comunicação de dados através de 
redes MPLS e INTERNET IP,  o gerenciamento do ambiente de forma centralizada permitirá à 
contratante uma gestão mais eficiente e com menos recursos humanos para 
acompanhamento e controle, tanto sobre aspectos técnicos quanto administrativos. 

2.8.4. Por outro lado, também se verifica que a contratação de mais empresas implicaria em um 
acréscimo de dificuldade em manejar diversos contratos administrativos, com prazos, 
recebimentos, fiscalização e execução diferentes entre si, bem como geraria um ônus 
financeiro e de pessoal muito grande para a Administração. Nesse sentido, também, as 
condições logísticas e operacionais, quando na transição contratual, seriam muito menores, já 
que o desligamento e implantação das redes por uma única empresa possui sua fiscalização 
bem mais simplificada. 

2.8.5. De mais a mais, o TCU possui, também, entendimento de que o ônus administrativo para gerir 
diversos contratos, principalmente quando o efetivo de pessoal é pequeno, justifica a 
adjudicação para uma única empresa: 

“3. Manifestei-me contrária a essas irregularidades nos seguintes termos: 
[...] 
8. Verifica-se que o pressuposto defendido pela unidade técnica, ao 
acolher os argumentos de licitantes interessados, é de que o objeto fosse 
dividido em sete itens distintos. Observo, contudo, que, após deliberação 
deste Tribunal, por meio do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário, a 
administração, como regra, tem evitado assinar múltiplos contratos, ainda 
que para prestação de serviços distintos ou em locais diversos. 

9. Não se vislumbra ganho com o procedimento sugerido pela unidade 
técnica, pois atenderá apenas ao interesse do particular, e não da 
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administração. Em primeiro lugar, a administração pública tem a exata 
noção dos custos desses serviços, e a divisão do objeto não 
necessariamente irá ampliar a competitividade e, em consequência, 
reduzir os preços ofertados aos patamares esperados. 

10. Em segundo lugar, ocorrerá aumento de custos administrativos com 
a gestão desses contratos quando das renovações, prorrogações, 
reajustes e repactuações, novas licitações, contratos emergenciais, 
rescisões prematuras, exame de documentos, processos de 
pagamentos, controle de contas vinculadas. Nesse sentido, cabe 
transcrever excerto do voto condutor do Acórdão 3334/2015-TCU-Plenário, 
de minha autoria: 

‘27. No caso concreto, a SMPE/PR previu a contratação de praticamente 
todos os serviços de manutenção predial, a serem prestados por uma única 
empresa. Sob ponto de vista administrativo, não há dúvida de que o 
critério adotado traz grandes vantagens, pois evita o excesso de 
procedimentos administrativos, tais como a realização de diversas 
licitações e a gestão de inúmeros contratos. Não vejo razão, por 
exemplo, no fatiamento de manutenção predial por força de especialização 
de segmentos econômicos, tais como, serviços hidráulicos, elétricos, 
manutenção de gerador, manutenção de nobreak, elevadores, ar 
condicionado, dentre outros. Ao contrário, a iniciativa privada costuma 
trabalhar com empresas especializadas na gestão de condomínios, cujo 
objetivo é o perfeito funcionamento de todo o sistema de forma integrada.’ 

11. Diante disso, considerei pertinente o procedimento adotado pela 
Universidade e não verifiquei necessidade de realizar sua oitiva sobre o 
assunto. 
[...]” (Acórdão nº 1238/2016 - Plenário, min. Ana Arraes) [negritamos] 

2.8.6. Dessa maneira, pretende-se que o objeto contratual seja uma solução de conexão de dados 
que implica em prestação de serviço de modo continuado por um único fornecedor, que 
será o responsável pela instalação, operação e manutenção dos links de dados em diferentes 
locais, dado que haverá eficiência na gestão da contratação, além de fiscalização e 
implantação mais eficiente para a Administração e viabilidade técnica real para instalação de 
tecnologias diferentes por caminhos diferentes, com o fito de minimizar os efeitos de uma 
queda de uma das redes de comunicação de dados. 

2.8.7. Em suma: A concentração dos serviços em um único contrato mostra-se mais vantajosa, 
tanto no aspecto econômico como no operacional. No aspecto econômico, a vantagem se 
apresenta na formação de preços, pois a licitante poderá construir uma logística mais eficiente 
na alocação dos recursos humanos e de hardware. Do ponto de vista operacional, o contrato 
único representa maior eficiência de gestão por parte do Contratante. 

 
2.9. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

 
2.9.1. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO / ADJUDICAÇÃO: 

2.9.1.1. Considerando tratar-se de serviços comuns de TIC, será adotada a modalidade 
Pregão, em sua forma eletrônica, com fundamento no art. 1º da Lei nº. 10.520/2002 
c/c o §1º do art. 1º do Decreto nº 10.024/2019. 

2.9.1.2. O tipo de licitação será o “menor preço” e o critério de julgamento o “menor preço 
global”, diante da impossibilidade de parcelamento do objeto, com fundamento no 
art. 45, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/1993, conforme justificado no item 2.8 e seus 
subitens deste TR. 

2.9.1.3. A execução do objeto será efetivada de forma indireta e a contratação adotará o 
regime de execução empreitada por preço global (art. 6º, inciso VIII, letra “a”, da Lei 
nº 8.666/1993). 

2.9.1.4. Para a execução do objeto deverão ser observadas as especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

2.9.1.5. Em virtude das localidades a serem atendidas e por se tratar de solução com 
quantitativos definidos, não se aplica o Sistema de Registro de Preços por não se 
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enquadrar em nenhuma das hipóteses admissíveis do artigo 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 

2.9.1.6. Aplica-se o Direito de Preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010, no que 
couber.  
 

2.9.2. CRITÉRIO TÉCNICO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADES JURÍDICA, 
FISCAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA: são as definidas no instrumento convocatório. 
 

2.9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
2.9.3.1. As LICITANTES deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
empresa já forneceu ou fornece bens/serviços(s) pertinente(s) e compatível(eis) em 
características, quantidades e prazos, com o objeto deste Termo de Referência. Os 
atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos em nome e com CNPJ da 
matriz e/ou filial da licitante. 

2.9.3.1.1. O(s) Atestado(s) de capacidade técnica deve(m) fazer referência ao 
fornecimento de, pelo menos, 50% do quantitativo constante do Anexo II 
deste TR. 

2.9.3.2. Para comprovar suficientemente a aptidão da empresa licitante, os atestados 
deverão conter informações detalhadas sobre os serviços prestados, tais como 
tempo de execução efetiva e declaração de que o contrato foi executado de forma 
satisfatória pela contratada. 

2.9.3.3. Os atestados deverão conter as seguintes informações mínimas: nome e cargo da 
pessoa que os assina e quantitativo do objeto fornecido; 

2.9.3.4. A critério do pregoeiro, as licitantes deverão disponibilizar informações adicionais 
necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) ou declaração(ões) 
apresentado(s), inclusive cópia de pelo menos uma nota fiscal do serviço constante 
no documento apresentado ou contrato, conforme o caso.  

2.9.3.4.1. A Administração resguarda o direito de efetuar diligência junto à pessoa 
jurídica emissora dos atestados, visando obter informação sobre o serviço 
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 
documentos comprobatórios do conteúdo declarado.  

2.9.3.4.2. No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não 
serão considerados aqueles emitidos por empresa pertencente ao mesmo 
grupo empresarial da licitante, sua subsidiária, controlada ou controladora ou 
por empresa na qual haja pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica 
que seja sócio da empresa emitente e da licitante.  

2.9.3.5. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar o 
quantitativo mínimo exigido. 

2.9.3.6. As LICITANTES também deverão apresentar documento de outorga da Anatel 
informando que é autorizada a comercializar serviços de comunicação de dados. 

 
2.9.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA 

 
2.9.4.1. Os licitantes deverão apresentar: 

2.9.4.1.1. Proposta de preço, conforme modelo previsto no Anexo II deste Termo de 
Referência. 

2.9.4.1.2. Declaração da empresa que possui conexão de internet própria, através de 
canais dedicados, a pelo menos 3 (três) AS nacionais. As bandas de saída 
entre os AS deverão somar pelo menos 10 (dez) Gbps. 

2.9.4.1.3. Todas as comprovações deste item poderão ser confirmadas pelo TRE-DF 
por meio de diligência. 

 
 

2.9.5. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO E DE 
COOPERATIVAS: 

2.9.5.1. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja a 
sua forma de constituição, por não se tratar de contratação de grande vulto ou de 
alta complexidade que indique a necessidade de reunião de empresas para 
execução do objeto (conforme Acórdãos TCU nº 2303/2015-Plenário, n.º 265/2010-
Plenário e n.º 887/2013-Plenário, todos do Plenário do TCU). 
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2.9.5.2. Dada a natureza dos bens/serviços a serem contratados, fica igualmente vedada a 
participação de cooperativas. 
 

2.10. DA VISTORIA: 
 
2.10.1. É extremamente recomendada e fica facultada a realização de vistoria por parte das licitantes, 

conforme legislação em vigor. Entretanto, como condição para a habilitação, a licitante deverá 
apresentar declaração de que tomou ciência de todas as informações e condições locais para 
a execução do objeto da licitação, conforme modelo anexo ao Termo de Referência (Acórdão 
234/2015 do Plenário do TCU);  

2.10.2. Caso a licitante tenha interesse em vistoriar o local dos serviços para a emissão da 
declaração citada no subitem 2.10.1., seu agendamento poderá ser realizado junto a 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TRE-DF, pelo telefone (61) 3048-4200, em 
dias úteis, entre 12h e 19h, a partir da data de divulgação do edital, devendo a mesma ser 
realizada em até 2 (dois) dias úteis de antecedência do prazo fixado para a abertura do 
certame, haja vista a necessidade de programações para a realização das vistorias; 

2.10.3. Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não deverá arguir 
desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente para se opor à manutenção 
dos termos e condições da sua proposta e à fiel execução dos serviços contratados e deverá 
apresentar “Declaração de Ciência”, conforme Anexo IV ao Termo de Referência. 
 

2.11. INFORMAÇÕES ACERCA DO IMPACTO AMBIENTAL: 
 

2.11.1. Cabe ressaltar que naturalmente a evolução da tecnologia tem ofertado equipamentos mais 
otimizados em diversos aspectos, inclusive no que se refere ao consumo de energia. 

2.11.2. Em todos os locais em que a CONTRATADA execute serviços, deverão sempre ser mantidas 
as mesmas condições estéticas do local. Os serviços de instalação não devem obstruir o 
andamento das rotinas de trabalho nos ambientes objetos de intervenção. Quando houver 
intervenção nestes ambientes, é de responsabilidade da CONTRATADA, a recomposição total 
dos mesmos deixando os locais totalmente limpos e arrumados inclusive com relação a algum 
dano a eles causado quando da execução dos serviços, isso inclui quando necessário, 
recomposição de gesso e pintura das áreas afetadas pela intervenção realizada. 

 
2.12. CONFORMIDADE TÉCNICA E LEGAL: 

 
2.12.1. Lei nº 8.666/1993, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”. 
2.12.2. Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços 

de informática e automação pela administração pública federal e faz exigência contratual de 
comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos 
tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do 
objeto, sob pena de rescisão contratual e multa. 

2.12.3. Resolução CNJ nº 182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo 
e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

2.12.4. Resolução CNJ nº 185 de 18 de dezembro de 2013, que institui o Sistema Processo Judicial 
Eletrônico - PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos 
processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento; 

2.12.5. Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD); 

2.12.6. Resolução TSE nº 23.234, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 
contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral; 

2.12.7. Orientação Técnica nº 01 TiControle, de 12 de março de 2008, que dispõe sobre boas práticas 
para a estimativa de preços na contratação de bens e serviços de TI. 

2.12.8. Resolução TSE nº 23.644/2021, que estabelece Política de Segurança da Informação (PSI) na 
Justiça Eleitoral, e a Portaria Presidência nº 122/2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal . 

2.12.9. Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001 - Regulamenta o art. 34 da Lei n o 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF; 

2.12.10. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, 
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para aquisição de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal; 

2.12.11. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública 
federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – 
CISAP; 

2.12.12. Decreto nº 7.903, de 4 de fevereiro de 2013 - Estabelece a aplicação de margem de 
preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação que menciona; 

2.12.13. Decreto nº 8.186, de 17 de janeiro de 2014 - Estabelece a aplicação de margem de preferência 
em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de 
licenciamento de uso de programas de computador e serviços correlatos, para fins do disposto 
no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

2.12.14. Decreto nº 8.194, de 12 de fevereiro de 2014 - Estabelece a aplicação de margem de 
preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3º 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

2.12.15. Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 - Dispõe sobre as regras e 
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; 

2.12.16. Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019 - dispõe sobre Plano Anual de 
Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e 
comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e 
sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. 

2.12.17. Normas da Anatel que regulamentam o Serviço Limitado Privado (Decreto nº 2.197, Portaria nº 
455 e demais normas pertinentes). 

2.12.18. A empresa deve apresentar a documentação de autorização para prestar Serviço de Rede e 
Transporte de Telecomunicação (SRTI), ou de Serviço Limitado Especializado (SLE), ou 
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), emitida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL em seu nome ou de entidade do qual seja sócia, permissionária, 
ou concessionária. 

 
2.13. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 

 
2.13.1. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

 
2.13.1.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, necessários à execução do contrato; 
2.13.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições dos 

equipamentos, fixando prazo para a sua correção de acordo com os definidos no 
presente TR; 

2.13.1.3. Verificar se a instalação dos links está de acordo com as especificações constantes 
deste TR, podendo sustar, recusar, mandar fazer/refazer ou desfazer qualquer 
serviço que esteja em desacordo com as especificações deste documento; 

2.13.1.4. Atestar a(s) notas fiscal(ais) apresentada(s) pela CONTRATADA referentes aos  os 
serviços prestados mensalmente, conforme especificações descritas neste TR. 

2.13.1.5. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados; 
2.13.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados, ou ainda propor aplicações de penalidades e sanções administrativas 
regulamentares e contratuais cabíveis, conforme os termos e condições 
estabelecidas no instrumento contratual. 

2.13.1.7. Fornecer a infraestrutura necessária para o pleno funcionamento dos Serviços, 
seguindo as especificações técnicas fornecidas pela CONTRATADA e dentro das 
normas ABNT relacionadas. Entende-se como infraestrutura: 

2.13.1.7.1. Alimentação (disponibilização de energia elétrica estabilizada e aterrada) para 
os Equipamentos de Comunicação necessários à implantação da rede. 

2.13.1.7.2. Infraestrutura do ambiente (cabeamento lógico da rede interna e rack para 
instalação dos equipamentos, certificado de acordo com as normas nacionais 
e internacionais). 
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2.13.1.8. Validar e aprovar os serviços executados, em conformidade com as regras e 
requisitos estabelecidos neste TR e no NMS (Níveis Mínimos de Serviço) – Anexo I. 

2.13.1.9. Providenciar o acesso controlado dos profissionais da CONTRATADA ao ambiente 
de TI, incluindo bibliotecas de programas, políticas, normas, procedimentos, 
metodologias, bases de dados, ferramentas, de acordo com pré-requisitos definidos 
nas comunicações formais de demanda. 

2.13.1.10. Responsabilizar-se pela guarda e integridade dos equipamentos recebidos. No 
momento da instalação, deve ser fornecida uma relação dos equipamentos de 
comunicação que serão instalados na unidade, com todas as informações 
estabelecidas no processo de ativação. Esta ordem de serviço deve ser assinada 
pelo representante do CONTRATANTE que acompanhou o processo de instalação. 

2.13.1.11. Realizar reunião inaugural antes do início efetivo da prestação de serviço entre a 
fiscalização e a Contratada e juntar aos autos posteriormente a ata de reunião, com 
informações sobre participantes e assuntos discutidos. 

 
2.13.2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 
2.13.2.1. Zelar pela perfeita execução contratual, indicando ao TRE-DF, por escrito e antes da 

data prevista para o início da execução contratual, um preposto idôneo com 
poderes para representar a empresa, no que toca às questões administrativas e, 
principalmente, no tocante à eficiência e agilidade na execução do contrato, 
fornecendo o telefone e e-mail de contato do referido preposto. 

2.13.2.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

2.13.2.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes neste Termo de Referência, no Contrato e seus anexos. 

2.13.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 
objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
dos materiais empregados. 

2.13.2.5. Deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos 
serviços contratados ou da relação contratual mantida com o TRE-DF, abstendo-se 
de divulgá-los a terceiros sob qualquer pretexto, a menos que prévia e formalmente 
autorizado pelo TRE-DF. 

2.13.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

2.13.2.7. A CONTRATADA deverá respeitar as normas de segurança e os procedimentos de 
controle interno estabelecidos pela CONTRATANTE durante a realização de 
atividades no ambiente desta. 

2.13.2.8. Comunicar ao TRE-DF qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados. 

2.13.2.9. A CONTRATADA deverá: 
2.13.2.9.1. prover assistência técnica no território brasileiro; 
2.13.2.9.2. dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos; 
2.13.2.9.3. apresentar tempo de resposta aos chamados abertos em até no 

máximo 6 horas; 
2.13.2.9.4. possuir um sistema de atendimento de suporte via Chat, 0800 ou 

através da Internet; 
2.13.2.9.5. dar garantia não inferior a 60 meses, a contar da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo; 
2.13.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação (inc. XII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993); 

2.13.2.11. Responsabilizar-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão-de-obra, de 
forma a atender integralmente às necessidades do CONTRATANTE, conforme 
especificado, considerando que o contrato prevê o fornecimento de todos os 
serviços de implantação dos enlaces e a execução dos procedimentos de 
implantação, instalação, manutenção, comissionamento, integração, testes de 
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funcionamento e operação de todos os produtos e softwares fornecidos;  
2.13.2.12. Cumprir todos os requisitos do documento, referentes às condições gerais e aos 

prazos para prestação dos serviços, responsabilizando-se pelas eventuais despesas 
de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados 
com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE;  

2.13.2.13. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm 
qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

2.13.2.14. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras relações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita.  

2.13.2.15. A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de 
caso fortuito ou de força maior, e por quaisquer obrigações, responsabilidades, 
trabalhos ou serviços não previstos neste documento e no contrato a ser assinado 
com o CONTRATANTE.  

2.13.2.16. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
representantes ou quaisquer outros.  

2.13.2.17. São expressamente vedadas à CONTRATADA:  
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE;  
b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Justiça Eleitoral 
do Distrito Federal, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de 
ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência 
deste contrato; 
c) a subcontratação de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual.  

2.13.2.18. Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se realizem com 
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência;  

2.13.2.19. Fornecer o que for necessário para operacionalizar a solução contratada incluíndo 
modem, roteadores, etc. 

2.13.2.20. Em anos eleitorais a CONTRATADA deverá manter suporte técnico presencial no 
edifício sede do TRE-DF e equipe técnica de plantão para as localidades remotas, 
no dia anterior e no dia das eleições, devendo mantê-la disponível até a conclusão 
do pleito, sob orientação da Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação. Tais custos devem fazer parte da proposta comercial. 

2.13.2.21. Disponibilizar acesso ao portal WEB para retirada de faturas, bem como 
desempenho dos links fornecidos, com as condições mínimas de ocupação de 
banda, acompanhamento de chamados. 

2.13.2.22. Toda a comunicação referente à execução do objeto será, preferencialmente, 
realizada através do e-mail informado pela Contratada no momento da assinatura do 
contrato. 
2.13.2.22.1. A contratada poderá fornecer plataforma diversa daquela 
solicitada no item 2.13.2.22, desde que assegure o registro formal e integral da 
comunicação realizada. 

2.13.2.23. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega 
automática encaminhada pelo serviço de mensageria, independentemente de 
confirmação de recebimento por parte da contratada, ficando sob sua 
responsabilidade a verificação da conta de e-mail. 

2.13.2.24. Participar da reunião inaugural a ser agendada com a fiscalização do contrato. 
2.13.2.25. Fornecer aos seus funcionários EPIs adequados à execução dos serviços e 

responsabilizar-se por seu uso obrigatório, durante todo período de execução do 
objeto, bem como as ferramentas e os equipamentos necessários para a execução 
de todos os serviços previstos neste Termo de Referência. 

2.13.2.26. Comunicar ao TRE-DF, por escrito, quando verificar condições inadequadas de 
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução 
e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais. 

2.13.2.27. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à 
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regularidade fiscal, a contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
da notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da 
Administração. 

 
 

 
3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA: 

3.1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 
 

3.1.1. Todas as especificações técnicas contidas nesse documento deverão estar plenamente 
disponíveis na solução fornecida, sem necessidade de quaisquer outras aquisições, tais como 
versões de softwares, peças ou dispositivos complementares.  
 

3.2. FUNCIONAMENTO GERAL DA SOLUÇÃO  
 

3.2.1. Contratação de serviços contínuos de comunicação de dados MPLS e INTERNET IP  entre o 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades 
localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões) ou simplesmente pontos 
remotos, por meio de metodologia de dupla abordagem, através da qual se entregue links de 
dados chamados principal (MPLS) e redundante (INTERNET IP), por meio da disponibilização 
de recursos de conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de sistemas 
administrativos, sistemas eleitorais, voz e imagens. 

3.2.2. A contratação também inclui o gerenciamento proativo contra falhas, além de portal de 
gerência. 

3.2.3. A relação dos locais onde serão prestados os serviços está no Item 3.14.3.  
3.2.4. Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na tabela do 

item 3.2.3. deste Contrato, a contratada será comunicada com o prazo mínimo de 30 dias 
corridos, devendo providenciar a realocação dos equipamentos no prazo máximo de 60 dias 
corridos, a contar da comunicação pelo TRE-DF, sem custos adicionais à contratante.  

3.2.5. Sistema de Gerência e Monitoramento: 
3.2.6. Os serviços a serem prestados incluem, ainda, a elaboração prévia de um Plano de Trabalho 

de Rede, a ser analisado pela equipe técnica do TRE-DF para aprovação, conforme 
especificações incluídas neste documento. Esse documento deverá conter, no mínimo:  
a) Definição de topologias físicas e lógicas;  
b) Plano de Endereçamento;  
c) Parâmetros de qualidade de serviço;  
d) Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação.  

3.2.7. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modens, e demais ativos de 
rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a prestação dos serviços 
de telecomunicações como parte integrante da solução contratada.  

3.2.8. O valor de cada enlace deverá ser especificado segundo orientações contidas no Anexo II – 
Planilha de Formação de Preços.  

3.2.9. Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 
documentação técnica da solução (As Built), contendo: topologia física e lógica da rede, 
descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis 
mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos serviços 
e dados para abertura de chamados de suporte técnico.  

3.2.10. A CONTRATADA deverá também realizar repasse de conhecimento na modalidade remota 
para a equipe técnica do Contratante sobre a solução implantada no TRE-DF, com enfoque no 
gerenciamento e monitoramento do ambiente. O CONTRATANTE indicará a equipe a ser 
capacitada, em data a ser definida durante a fase de implantação dos serviços.  

 
3.3. TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO  

 
3.3.1. Os Pontos remotos e o Edifício SEDE foram divididos em dois tipos de tecnologia e capacidade 

de seus links. Estima-se que cerca de 200 usuários nos pontos remotos e que irão concorrer 
com o tráfego de dados.  Já no edifício sede o TRE-DF possui aproximadamente 250 usuários 
simultâneos que utilizam os recursos internos e externos por meio dos links.  

3.3.2. Foi elaborada uma topologia lógica da solução.  
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3.4. ÚLTIMA MILHA  
 

3.4.1. A última milha caracteriza-se como o meio de comunicação utilizado para interligar cada 
unidade do CONTRATANTE ao backbone da CONTRATADA.  

3.4.2. Deverão ser utilizados links de comunicação terrestre confeccionados com fibra óptica. Apenas 
será permitida a conversão do meio óptico para UTP para compatibilização com as interfaces 
dos roteadores.  

3.4.3. A CONTRATADA se responsabilizará pela implantação, nas unidades do CONTRATANTE 
detalhadas no Item 3.14.3, de toda a infraestrutura necessária à configuração dos canais de 
comunicação. Dentre os itens de infraestrutura a serem fornecidos pela CONTRATADA, caso 
seja necessário, estão: construção/reforma de caixas de passagem, instalação de dutos entre 
a caixa de passagem e a unidade do TRE-DF, lançamento de cabos, e recomposição de 
calçada quando for necessário. Não estão incluídas neste item obras internas nas unidades do 
TRE-DF, como lançamento de canaletas e recomposição de gesso.  

 
3.5.  DUPLA ABORDAGEM  

 
3.5.1. O link MPLS (Principal)  e o link de internet IP (Redundante) em cada ponto remoto deverão 

ser entregues com dupla abordagem em fibra óptica. O mesmo requisito deve ser respeitado 
para o link MPLS e os links de internet do Edifício Sede do TRE-DF. Nas duas situações 
descritas acima, os links poderão ser atendidos pelo mesmo POP (Pontos de Presença) da 
CONTRATADA.  

3.5.2. Os circuitos com dupla abordagem não poderão ser instalados no mesmo ponto de acesso.  
3.5.3. Os links com dupla abordagem, em fibra óptica, devem ser estabelecidos por caminhos 

completamente distintos, não devendo haver nenhum ponto de falha  comum entre os dois 
links de comunicação. Por ponto de falha comum entende-se, por exemplo: 
3.5.3.1. Falha 01 - Utilização compartilhada dos mesmos equipamentos no ambiente da 

CONTRATADA, CONTRATANTE ou em ambientes públicos: roteadores, 
multiplexadores, switches, conversores ópticos e outros. 
3.5.3.1.1. Em razão do que está descrito acima, não será permitido o 

compartilhamento de equipamentos dentro das instalações do 
CONTRATANTE , até o limite da rede local. 

3.5.3.2. Falha 2 - Utilização compartilhada de links físicos ou lógicos no ambiente da 
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CONTRATADA ou em ambientes públicos, como: utilização dos mesmos 
encaminhamentos, dutos, caixas de passagem, DIOs e outros.  
3.5.3.2.1. Será permitido o compartilhamento da caixa de passagem (na calçada do 

prédio do CONTRATANTE) e dos dutos da caixa de passagem até o rack 
dentro das instalações do CONTRATANTE, apenas. 

3.5.4. Em caso de inviabilidade técnica para prover a dupla abordagem ou visando melhorar a 
qualidade e os índices de disponibilidade, a contratada poderá optar por: 
3.5.4.1. Prover o link MPLS e de INTERNET dedicada através de anel óptico, de forma que 

em caso de queda de um lado do anel óptico, o outro lado do anel óptico assumiria o 
tráfego, não sendo permitido o compartilhamento de equipamentos conforme descrito 
no item 3.5.3.  

 
3.6. CARACTERÍSTICAS COMUNS AOS EQUIPAMENTOS  

 
3.6.1. Os equipamentos deverão ser dimensionados, fornecidos, instalados e configurados, pela 

CONTRATADA, garantindo-se o desempenho e os níveis de serviços contratados.  
3.6.2. A CONTRATANTE deverá ter acesso do tipo leitura nos roteadores MPLS.  
3.6.3. A CONTRATANTE deverá ter acesso do tipo leitura nos roteadores INTERNET.   
3.6.4. Por acesso entende-se permissão de ingresso utilizando interface web utilizando https, linha de 

comando utilizando ssh, tendo possibilidade de obtenção de dados via SNMP e syslog.  
3.6.5. A solução deverá suportar tanto IPv4 quanto IPv6, sendo que este último deve estar 

implementado de forma nativa em pilha dupla.  
3.6.6. Deverão suportar o respectivo tráfego da banda ocupada sem degradação do desempenho, 

atendendo aos níveis de serviço pretendidos. Para isso deverão apresentar configuração de 
memória, de CPU e capacidade de vazão compatíveis (de forma qualitativa e quantitativa) com 
as características e componentes desta especificação.  

3.6.7. Deverão possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de tensão de entrada 
110/220 VAC a 60 Hz.  

3.6.8. O CONTRATANTE disponibilizará tomadas elétricas suficientes para o funcionamento dos 
equipamentos da CONTRATADA; 
 

3.7. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS LINKS MPLS E INTERNET 
 

3.7.1. Devem transportar pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 (mil e quinhentos) bytes sem exigir a 
fragmentação dos mesmos na camada 3 do modelo OSI.  

3.7.2. Os links devem suportar IPv6, não sendo necessário o fornecimento de endereçamento para 
as redes internas do CONTRATANTE. 

3.7.3. A velocidade de todos os links deverá ser simétrica e disponível de forma simultânea, ou seja, 
mesma velocidade de entrada e de saída (links full-duplex). 

3.7.4. Todos os canais deverão ser entregues e mantidos sem nenhum mecanismo de restrição a 
qualquer volume de tráfego. 

 
3.8. LINKS MPLS  

 
3.8.1. Rede de dados com capacidade de encaminhar pacotes IPv4 e IPv6, composto por uma malha 

de canais de comunicação dedicados, que permitirá a conexão entre todas as unidades do 
CONTRATANTE sob uma topologia any-to any (full mesh). 

3.8.2. Deve permitir o isolamento total do tráfego e das tabelas de roteamento do CONTRATANTE e 
dos demais clientes da CONTRATADA utilizando tecnologia de VRFs criando uma VPN MPLS. 
Em função disso o CONTRATANTE poderá utilizar qualquer faixa de endereços privados IPv4 
em sua estrutura de rede. 

3.8.3. Deverá possuir capacidade de tráfego multicast em Ipv4 para que aplicações de voz e vídeo 
que utilizem esta tecnologia possam ser implementadas independentemente de qualquer 
configuração no backbone. Não será permitido o estabelecimento de túneis entre os roteadores 
para que o tráfego multicast seja encaminhado. 

3.8.4. Não serão permitidos pops atendidos de forma primária por Links de satélite. 
3.8.5. A comunicação com quaisquer outros endereços IP, não aprovados pela contratante,  deve ser 

bloqueada por padrão pela contratada. 
 

3.8.6. QUALIDADE DE SERVIÇO 
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3.8.6.1. A solução da CONTRATADA deverá suportar a arquitetura Diffserv, incluindo 
Diffserv sobre redes MPLS. 

3.8.6.2. De acordo com as prioridades e níveis de serviços definidos, os diferentes tipos de 
tráfego que serão encaminhados pela Rede do CONTRATANTE deverão ser 
classificados em 5 (cinco) classes de serviços (Diffserv) pela rede MPLS da 
CONTRATADA, conforme descrito a seguir: 

3.8.6.2.1. Voz: aplicações de voz sensíveis a retardo (delay) e variações de retardo 
(jitter), que exijam priorização absoluta de tráfego e reserva de banda;  

3.8.6.2.2. Vídeo: aplicações multimídia sensíveis a retardo (delay) e variações de 
retardo (jitter), que exijam priorização de tráfego e reserva de banda;  

3.8.6.2.3. Serviços críticos: aplicações críticas para o negócio, que exigem entrega 
garantida, reserva de banda e tratamento prioritário;  

3.8.6.2.4. Serviços interativos: aplicações interativas, que exigem entrega garantida, 
reserva de banda e tratamento prioritário. Esta classe deve acomodar o 
tráfego utilizado para medir o NMS; 

3.8.6.2.5. Serviços não prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito 
variado e não imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. 

3.8.6.2.6. A marcação da classe de serviço dos pacotes deve ser feita pela 
CONTRATADA utilizando o campo DSCP dos pacotes IP nos roteadores. 

3.8.6.2.7. O mapeamento dos tráfegos e larguras de banda de cada classe será definido 
pelo CONTRATANTE, respeitado os seguintes critérios: 
3.8.5.2.7.1 A soma das bandas das classes do CONTRATANTE com as 

classes da CONTRATADA não excederão 97% (noventa e sete 
por cento) da capacidade do link; 

3.8.5.2.7.2 A soma das bandas das classes de voz e vídeo somadas não 
excederão 50% (cinquenta por cento) da capacidade do link. 

 
 

3.8.7. TAXA DE TRANSMISSÃO – LINK MPLS 
 

3.8.7.1. Para o concentrador a banda mínima deverá ser 1.000 MBps. 
3.8.7.2. Para os acessos remotos serão de 50 Mbps. 

 
3.9. LINKS DE INTERNET  

 
3.9.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.9.1.1. No Edifício Sede deverão ser fornecidos 2 links IP dedicados que possibilitem a 
interligação (IPv4 e IPv6) da CONTRATANTE com a INTERNET, deve ser entregue 
para cada link bloco IPV4 /28  e IPV6 /64,  sendo IPV6 quando solicitado pela 
CONTRATANTE. 

3.9.1.2. No Edifício Sede os equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos 
links internet não deverão ser compartilhados, ou seja, roteadores, conversores 
ópticos ou similares, visando uma maior disponibilidade no fornecimento do serviço.  

3.9.1.3. Nos pontos remotos deverão ser fornecidos links IP dedicados que possibilitem a 
interligação da CONTRATANTE com a internet, sendo 2 ips IPV4. 

3.9.1.4. Os links devem permitir o tunelamento VPN com IPSec com, no mínimo, os 
algoritmos de 168-bit 3DES, 128-bit AES e 256-bit AES. 

3.9.1.5. Os serviços de acesso à internet dedicada deverão possuir garantia mínima de 99% 
(noventa e nove por cento) da banda contratada, para download e upload. 

3.9.1.6. Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, 
sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados 
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em 
cada acesso. 

3.9.1.7. A velocidade de todos os links deverá ser simétrica e disponível de forma 
simultânea, ou seja, mesma velocidade de entrada e de saída (links full-duplex). 

3.9.1.8. Todos os canais deverão ser entregues e mantidos sem nenhum mecanismo de 
restrição a qualquer volume de tráfego. 
 

3.9.2. TAXA DE TRANSMISSÃO  
3.9.2.1. Para o edifício sede os links serão de 1000 Mbps; 
3.9.2.2. Para os acessos remotos os links serão de 50 Mbps. 
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. 
 

3.10. PORTAL DE GERÊNCIA 
 

3.10.1.1. O portal de gerência dos serviços deverá possuir acesso aos históricos dos registros 
das ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pelo TRE-DF 
em relação aos serviços prestados.  

3.10.1.2. O portal de gerência dos serviços deverá possibilitar que sejam visualizados e 
impressos os relatórios das informações de desempenho a respeito da malha dos 
serviços prestados.  

3.10.1.3. O portal de gerência poderá ser constituído de um ou mais softwares de 
gerenciamento e deverá prover, no mínimo, as seguintes informações:  
a) Disponibilidade diária dos circuitos, em percentual;  
b) Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) com os valores médios e de 
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;  
c) Consumo de banda por classe de serviço com os valores médios e de pico dos 
últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia;  
d) Latências dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 60 
(sessenta)  dias;  
e) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores, instantâneos e 
médias dos últimos 60 (sessenta) dias. 
 

3.11. GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO CONTRA FALHAS  
 

3.11.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de gerenciamento proativo que a capacite a 
detectar as falhas (fim a fim), incluindo roteadores e toda a infraestrutura dos Pontos de 
Presença, gerar alarmes automáticos e dar início ao processo de recuperação dos Pontos de 
Presença de forma autônoma em no máximo 15 (quinze) minutos, sem a necessidade de 
reclamação técnica por parte do CONTRATANTE.  

3.11.2. O sistema de gerenciamento proativo deverá funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, durante toda a vigência do contrato. 

3.11.3. Deverá ser firmado, em até 30 dias após segunda ordem de serviço, um acordo operacional 
entre as partes contratantes, onde deverá constar as informações necessárias ao processo 
operacional, como por exemplo: horário normal de funcionamento dos pontos integrantes de 
cada site, desligamentos diários de equipamentos, contatos locais (nome, telefone, e-mail) e 
período para coleta de dados e emissão de relatórios. 

3.11.4. A contratada deverá dispor de sistema de abertura de chamados, provendo ao Contratante a 
possibilidade de acompanhamento online da resolução do chamado, via sistema web, para 
acompanhamento pela equipe designada pelo Contratante, contendo as informações mínimas 
contidas no item 3.11.5. 

3.11.5. Cada chamado aberto pela gerência proativa ou pela CONTRATANTE deverá ser registrado 
no sistema de atendimento e disponibilizado de forma clara, compreensível e facilmente 
legível, devendo compreender as seguintes informações mínimas: 

3.11.5.1. Número de registro de abertura do chamado técnico; 
3.11.5.2. Data e hora de abertura do chamado técnico; 
3.11.5.3. Identificação do Ponto de Presença que apresenta a falha/interrupção; 
3.11.5.4. Solicitante; 
3.11.5.5. Descrição do problema apresentado; 
3.11.5.6. Status da solicitação (chamado em aberto, pendentes ou fechados); 
3.11.5.7. Data e hora da execução dos serviços necessários; e 
3.11.5.8. Data e hora do encerramento do chamado. 

 
 

3.12. REQUISITOS DE SUPORTE TÉCNICO  
 

3.12.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao TRE-DF um número único nacional não tarifado, 
inclusive para ligações originadas de telefonia móvel, e um portal na internet, para abertura de 
chamados de suporte técnico e acompanhamento dos níveis de serviços prestados. Entende-
se por portal, ferramenta de gerência acessível pela internet, com acesso restrito através de 
usuário/senha eletrônica e utilizando-se de protocolo HTTPS.   

3.12.2. O roteador CPE , deverá ser capazes de encaminhar mensagens syslog para plataformas de 
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armazenamento de logs, localizadas na rede interna do TRE-DF.  
3.12.3. Após a assinatura do contrato, o TRE-DF informará à CONTRATADA os endereços IP dos 

seus sistemas de armazenamento que deverão receber as mensagens syslog.  
3.12.4. Deverá ser disponibilizada geração e emissão de relatórios gerenciais que permitam o 

acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados e validação 
das faturas.  

3.12.5. O serviço de gerenciamento deve atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na 
rede e garantindo a qualidade do serviço estabelecida no ANEXO I - Níveis Mínimos de 
Serviço (NMS), realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos 
relacionados com indisponibilidade e desempenho no serviço de rede, operando em regime 24 
horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do contrato.  
 

3.13. REQUISITOS DA IMPLANTAÇÃO DA REDE 
  

3.13.1.  A CONTRATADA deverá em, no máximo, de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os 
circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRE-DF e dos 
pontos remotos.  

3.13.2.  A CONTRATADA deverá entregar Plano de trabalho, em até 5 (cinco) dias contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. Os planos de implantação e migração 
deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do TRE-DF e a 
solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços 
existentes. No processo de migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo 
agendamento de janela de manutenção para este fim.  

3.13.3.  Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as 
atuais redes corporativas do TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a 
migração sem a interrupção dos serviços existentes.  

3.13.4.  O Plano de trabalho deverá ser analisado pelo TRE-DF em até 2 dias corridos após sua 
apresentação.  

3.13.5.  O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRE-DF do Plano de 
Trabalho.  

3.13.6.  A implantação deverá obedecer a seguinte ordem: 
   

 

Evento Descrição do Evento 

1 Assinatura do contrato 
2 Emissão Ordem de Serviço 

3 Apresentação do Plano de trabalho 
4 Aprovação do Plano de trabalho 

5 
Instalação dos links MPLS e links de internet ED. SEDE 
TREDF 

6 Instalação dos links MPLS e links internet pontos remotos 

7 Emissão do Termo de Recebimento Provisório 
8 Emissão do Termo de Recebimento Definitivo 

9 Entrega do As Built e repasse de conhecimento 
 

 
3.14. INSTALAÇÃO  

 
3.14.1. A empresa contratada deverá finalizar o serviço de instalação em até 90 (noventa) dias 

corridos após o recebimento da ordem de serviço.  
3.14.2. As instalações deverão ocorrer em datas e horários previamente acordados com o TRE-DF, 

podendo ocorrer no final de semana, sem custos adicionais ao contrato. 
3.14.3. As instalações deverão ser realizadas nos endereços indicados na tabela abaixo: 

 
ITEM LOCAL ENDEREÇO 
1. 1º Zona Eleitoral SCRS 512, Bloco “B”, Loja 70 – Asa Sul – CEP: 70.361-525 
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2. 2º Zona Eleitoral Quadra 04 Conjunto B Lote 06 – CEP: 71570-202 
3. 3º Zona Eleitoral Setor QNJ, Área Especial 16 – Taguatinga Norte- CEP 72.140-616 
4. 4º Zona Eleitoral CL 207 Lotes A3/A4 – Santa Maria/DF CEP 72507-220 
5. 5º Zona Eleitoral Quadra 07 Área Reservada nº 01 – Sobradinho – CEP: 73035-070 
6. 6º Zona Eleitoral Setor Central Comercial – Qd. 01 Lote F – Planaltina – CEP: 73310-301 
7. 8º Zona Eleitoral QNM 12 Via NM 12ª Lotes 2/4 – Ceilândia Centro / CEP: 72210-110 
8. 9º Zona Eleitoral QI 07 Lote C – Guará I – CEP: 71020-006 

9. 10º Zona Eleitoral SIBS Quadra 02, AE 01 – Setor de Indústria Bernardo Saião – Núcleo 
Bandeirante – CEP: 71736-206 

10. 11º Zona Eleitoral SHCE/SUL Q. 1409 lote 01 – Cruzeiro Novo – CEP: 70.658-490 
11. 13º Zona Eleitoral QR 302 CJ 13 LT 11 – Centro Urbano – Samambaia – CEP: 70.300-655 
12. 14º Zona Eleitoral SEPN 510 , Lote 07, Avenida W3 Norte – CEP: 70.750-520 
13. 15º Zona Eleitoral Qd. 207 lote 02 – Praça Uirapuru – Águas Claras – CEP: 71.926-205 

14. 16º Zona Eleitoral CEILÂNDIA NORTE – EQNO 12/14 – LOTE “C” – Setor O-Ceilândia Norte – 
CEP: 72210-120 

15. 17º Zona Eleitoral Área Especial 11 – Setor Central (Lado Leste) – Gama-  CEP.: 72405-000 

16. 18º Zona Eleitoral e ZZ 
(Exterior) SHIS Qi13  Lt i – Lago Sul- CEP 71635-181  

17. 19º Zona Eleitoral Área Especial 07, Setor G Norte – Taguatinga Norte – CEP: 72.130-003 
18. 20º Zona Eleitoral QNN 30, Área Especial “J” – Ceilândia Sul (Guariroba) – CEP: 72.220-310 

19. 21º Zona Eleitoral Avenida Recanto das Emas, Quadra 205, lotes 10 e 11 – Recanto das Emas 
– CEP: 72650-000 

20. Posto Brazlândia St. Norte – Brazlândia, Brasília – DF, 72705-620 
21. Galpão de Urnas SGON Quadra 01 lotes 40/50/60 – local principal 

22. Galpão Transporte SGON QD.03 LT.160/180 – Galpão de Transportes do TRE-DF. (atrás da 
garagem dos Correios – Cep.70.610-630 

23. Posto Eleitoral "Na 
hora"  Estação Rodoviária Plataforma D subsolo / CEP: 70.089-970 

24. TRE-DF - SEDE Praça Municipal de Brasília, Quadra 2 lote 6 – Brasília 
 

 
3.14.4. Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na tabela do 

item 3.14.3, a contratada será comunicada com o prazo mínimo de 30 dias corridos, devendo 
providenciar a realocação dos equipamentos no prazo máximo de 60 dias corridos, a contar da 
comunicação pelo TRE-DF, sem custos adicionais ao contratante. 
3.14.4.1. Em qualquer circunstância, não poderá haver descontinuidade dos serviços. 

3.14.5. A contratada deverá ser responsável por obras civis, até o distribuidor geral para instalação 
dos enlaces, recuperando o local com suas características originais. No ambiente interno do 
TRE-DF e Cartórios, Postos e Galpões, deverão ser utilizados os dutos e calhas já 
disponibilizados (existentes). 

3.14.6. A CONTRATADA não será apenada, caso eventuais atrasos ocorram por responsabilidade 
exclusiva do CONTRATANTE. 

3.14.7. Após a instalação da solução fornecida, iniciará sua operação por um Período de 
Funcionamento Experimental - PFE de 5 (cinco) dias, para testes e ajustes. 
3.14.7.1. A este período sem ocorrência de falhas, denominaremos período “no-failures”. 
3.14.7.2. O período “no-failures” será marcado pelo início de um período que se estenderá 

por 5 (cinco) dias, no qual a solução não deverá apresentar falhas. Este período 
será reiniciado sucessivamente todas as vezes que for detectada alguma falha, 
adiando assim a conclusão do Período de Funcionamento Experimental (PFE). 

3.14.8. Em caso de falha do serviço contratado durante o PFE, um novo PFE de 5 (cinco) dias terá 
início a partir da reativação do serviço. 

3.14.9. Ao final do PFE, concluído com sucesso, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD) pela Comissão de Recebimento do Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias.  

3.14.10. Em caso de unificação de pontos remotos em uma central de atendimento, novos links poderão 
ser requeridos e outros poderão ser cancelados de acordo com necessidade da 
CONTRATADA, mesmo que a redução ultrapasse 25% do valor inicial atualizado do contrato, 
oportunidade em que será necessária a anuência da contratada. 

3.14.11. Novas instalações deverão ser realizadas no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado, a 
critério da administratação, quando justificadamente solicitado pela Contratada.   
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3.14.12. Eventuais cancelamentos deverão ser executados no prazo de 15 dias.   
 

3.15. DO RECEBIMENTO DA SOLUÇÃO 
 

3.15.1. Deverá haver dois tipos de recebimento: recebimento provisório e recebimento definitivo. 
3.15.2. Caracteriza o recebimento do serviço, de forma parcial, a realização da conferência da 

instalação de cada ponto remoto que compõe o objeto da referida OS. 
 

3.15.3. CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

3.15.3.1. O recebimento provisório da implantação/instalação do serviço será realizado em 
cada localidade (sítio) e ocorrerá em até 2 (dois) dias corridos após a manifestação 
por escrito da CONTRATADA pela entrega dos serviços. 

3.15.3.2. Os recebimentos relacionados a cada unidade instalada serão consolidados para 
fins de emissão do TRP que antecederá ao PFE. 
 

3.15.4. CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 

3.15.4.1. O recebimento definitivo da implantação/instalação dar-se-á em até 5 (cinco) dias 
após a conclusão do PFE com sucesso, com a observação pelo CONTRATANTE de 
normalidade no provimento dos serviços. Para o recebimento definitivo da solução 
todos os pontos remotos demandados na Ordem de Serviço deverão ser aceitos 
individualmente, mediante o termo de recebimento provisório .  

3.15.4.2. Os testes de recebimento definitivo da implantação dos serviços de rede serão 
compostos, no mínimo, por testes de conectividade, carga, tráfego multicast, 
videoconferência e testes de contingência.  

3.15.4.3. Um enlace da rede e respectivo sítio serão considerados recebidos definitivamente 
nos testes de conectividade/funcionais, se:  
a) A transação padrão de um sistema corporativo definido pelo CONTRATANTE 
puder ser completada com sucesso, dentro das características da aplicação;  
b) O tráfego multicast gerado no Site Central TRE-DF pode ser recebido no ponto 
remoto sem a necessidade de configuração de túneis;  
c) A velocidade contratada puder ser atingida em ambos os sentidos utilizando 
ferramentas de geração de tráfego;  
d) Para validar   o acesso INTERNET  será  utilizada a ferramenta existe no sitio da 
ANATEL (https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/ ) ou equivalente. 
e) Para validar   o acesso para MPLS será utilizado uma ferramenta semelhante 
instalada na rede local (librespeed) em conjunto com o software livre ZABBIX ou 
equivalente. 

3.15.4.4. A verificação do funcionamento do link MPLS remoto, no âmbito da 
implantação/instalação, será feita através de testes realizados pela equipe técnica 
do TRE-DF a partir da rede local do edifício sede. 

3.15.4.5. A verificação do funcionamento do link INTERNET remoto, no âmbito da 
implantação/instalação, será feita através de testes realizados pela equipe técnica 
do TRE-DF a partir da rede local do edifício sede; 

3.15.4.6. Em caso de necessidade de confirmação do funcionamento os testes poderão ser 
realizados a partir da porta LAN do equipamento disponibilizada pela 
CONTRATADA. 

3.15.4.7. Recebidos todos os pontos remotos da Ordem de Serviço que formam a solução de 
comunicação de dados do CONTRATANTE, seus respectivos enlaces e soluções de 
contingências, conforme descrito nos subitens anteriores, no âmbito da 
instalação/implantação, e encerrado, com sucesso o PFE, a Comissão de 
Recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD).  

3.16. DA ENTREGA DO “AS BUILT” 
3.16.1. Após a emissão do TRD na implantação/instalação da Solução, a CONTRATADA deverá 

entregar em até 60 (sessenta) dias corridos o documento As Built, contendo: topologia física e 
lógica da rede, descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição 
dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento 
dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico.  

3.16.1.1. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar repasse de 
conhecimento da solução implantada no TRE-DF, com enfoque no gerenciamento e 

https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/
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monitoramento do ambiente. 
 

3.17. DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.17.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos na tabela a seguir, respeitando os 
prazos máximos estabelecidos: 

Marcos Prazos máximos 
em dias 

Eventos Responsável 

Dia D0 - Assinatura do 
contrato entre o 
CONTRATANTE 

e a empresa 
licitante 

vencedora. 
Período do 

contrato sem 
efeitos 

financeiros. 

TRE-DF e 
CONTRATADA 

Dia D1 - Emissão da 
Ordem de Serviço 

pelo 
CONTRATANTE 

TRE-DF 

Dia D2 D0 +5 Entrega do plano 
de trabalho 

CONTRATADA 

Dia D3 D2 +2 Aprovação do 
plano de trabalho 

TRE-DF 

Dia D4 D1 + 90 Conclusão da 
entrega, 

instalação e 
configuração dos 
equipamentos e 

operacionalização 
dos links de 

comunicação. 

CONTRATADA 

Dia D5 D4 + 2 Emissão do 
Termo de 

Recebimento 
provisório, que 
consolidará os 
recebimentos 

realizados a cada 
local instalado, 

para conferência 
do serviço 
entregue. 

TRE-DF 

Dia D6 D5 + 0 Início do PFE TRE-DF e 
CONTRATADA 

Dia D7 D6 + 5 
(condicionado ao 
término do PFE, 

conforme disposto 
no item 3.14 do 

TR) 

Emissão do 
Termo de 

Recebimento 
Definitivo, 

autorização para 
emissão de 

faturamento, início 
do período de 
execução dos 

serviços, e 
emissão da 

segunda Ordem 
de Serviço para 

TRE-DF 
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efetivação da 
transição 

contratual. 
 
 

3.17.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços contratados imediatamente após a 
Emissão de Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.  

3.17.3. Os tempos considerados na tabela deverão ser contados em dias corridos.  
3.17.4. Os prazos considerados na tabela foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da 

conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na 
troca de operadoras de telecomunicações.  

3.17.5. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do 
objeto licitado se agrupam em serviços de natureza contínua. 

3.17.6. Durante este período indicado no item, não se efetivará qualquer remuneração à empresa 
contratada, observados os itens 3.17.7 e 3.22.4;  

3.17.7. Após a emissão do TRD (Termo de Recebimento Definitivo), será emitida uma segunda Ordem 
de Serviço que regulará a transição dos Contratos nº 12/2016 e nº 13/2016, para a nova 
Contratação, momento em que será iniciada a cobrança pelos serviços contratados. 
 

 
3.18. MODELO DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO DO CONTRATO: 

 
3.18.1. Os servidores designados pela Administração anotarão em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à gestão do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93) e 
notificando a autoridade superior, quando necessário, para as providências corretivas. 

3.18.2.  As relações mantidas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão intermediadas pela 
comissão responsável pela fiscalização do contrato. 

3.18.3.  À Fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento fiel do contrato e impugnar 
todo e qualquer material ou serviços executados pela CONTRATADA, que não atendam às 
condições contratuais e a especificação técnica, cabendo à CONTRATADA refazer os serviços 
e/ou produtos rejeitados e arcar inteiramente com os custos decorrentes.  

3.18.4. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto contratado. 
 

3.19. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

Papel Entidade Responsabilidade 

Equipe de Apoio à Contratação TRE-DF 

Equipe responsável por subsidiar a Área de Licitações em suas 
dúvidas, respostas aos questionamentos, recursos e 
impugnações, bem como na análise e julgamento das propostas 
das licitantes. 

Equipe de Gestão da 
Contratação TRE-DF 

Coordenar e acompanhar toda a execução do contrato, 
verificando a prestação dos serviços de forma a assegurar o 
cumprimento do contrato, consolidando as informações 
repassadas pelo fiscal técnico do contrato; 

b) Convocar o preposto da CONTRATADA a comparecer à 
unidade de vínculo da gestão do contrato, caso seja necessário, 
após a assinatura de contrato, para realizar a reunião de 
esclarecimento das obrigações contratuais, devidamente 
registrada em Ata, em que esteja presente e fiscal técnico do 
contrato; 

c) Comunicar, formalmente, à Secretaria de Administração 
Orçamento e Finanças o descumprimento total ou parcial, por 
parte da contratada, das responsabilidades assumidas em 
contrato, indicando o dispositivo descumprido e sugerindo as 
medidas julgadas necessárias à regularização das faltas 
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observadas; 

d) Encaminhar documentação comprobatória de penalizações 
ou multas administrativas para os setores responsáveis e 
solicitar providências; 

e) Exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo 
de Referência, da proposta da CONTRATADA e das cláusulas 
do contrato; 

f) Atestar a prestação dos serviços para os fins de pagamento 
da fatura mensal encaminhada pela CONTRATADA, 
consubstanciada nos atestes da Fiscalização Técnica da 
contratação, quando estabelecido; 

g) Autuar e instruir, mediante autorização, procedimento 
administrativo para tratar de vigência contratual, reajustes, 
prorrogações, retenções de pagamentos devidos em razão de 
obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada e para 
apuração de irregularidade por descumprimento total ou parcial 
do pacto, bem como para as demais situações ligadas à 
execução contratual; 

h) Manter atualizado o processo de execução do contrato, com 
as informações de ocorrências da execução do contrato; 

i) Manifestar-se, formalmente, sobre aditivos e prorrogações do 
contrato; 

j) Cumprir e fazer cumprir nesta contratação, as determinações 
insertas na Resolução TSE nº 23.234/2010 e no Manual de 
Gestão e Fiscalização de Contratos do TREDF, no que couber; 

k) Registrar em livro e/ou arquivo digital as ocorrências 
encaminhadas pela fiscalização e da própria gestão, a fim de 
que se tenha o histórico de falhas porventura cometidas pela 
CONTRATADA e as providências da gestão e fiscalização do 
pacto para o saneamento das mesmas. 

Fiscal Demandante do 
Contrato TRE-DF 

Servidor representante da Área Demandante da Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela 
respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato 
quanto aos aspectos funcionais da solução. 

Fiscal Técnico do Contrato TRE-DF 

Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente 
para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução. 

Fiscais Técnicos  do Contrato TRE-DF 

Fazer-se presente no local da execução do contrato; 

b) Auxiliar a Comissão de Gestão na fiscalização da execução 
do contrato; 

c) Comunicar à Comissão de Gestão sempre que necessário ou 
quando observar qualquer descumprimento na execução do 
contrato; 

d) Dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer 
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problema na execução do objeto, comunicando o fato 
a Comissão de Gestão do contrato em caso de não 
cumprimento, o qual deverá determinar, por escrito e com prazo 
para cumprimento, o que for necessário para a regularização 
das falhas ou fatos observados; 

e) Observar as determinações insertas na Seção IX, Capítulo III 
da Resolução TSE 23.234/2010 e no Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos deste Tribunal, no que couber; 

f) Atestar, em documento apresentado pela contratada, a 
correta prestação dos serviços; 

g) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em 
todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com 
transparência no desempenho de suas atividades; 

h) Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a 
fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de 
fiscalização, tornando-os mais eficazes, propondo medidas 
regularizadoras; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e anotar em 
registro próprio - Livro e/ou arquivo digital, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA a 
Comissão de Gestão. 

Gestor do Contrato TRE-DF 
Servidor com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais 
relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por 
autoridade competente do órgão. 

Preposto Contratada 

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

 
 

3.20. INSTRUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS: 
 
3.20.1. Será considerada a Ordem de Serviço (OS), entregue ao preposto da contratada, por ocasião 

da realização da Reunião de inicial, e por e-mail ou outro meio acordado entre as partes, no 
decorrer da execução dos serviços e vigência contratual. 
 

3.21. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO: 
 

3.21.1. Notificações contratuais Contratante: 
3.21.1.1. Emissor: Grupo gestor do contrato, fiscal do contrato; 
3.21.1.2. Destinatário: Contratada.  
3.21.1.3. Forma de Comunicação: e-mail institucional.  
3.21.1.4. Periodicidade: sempre que houver necessidade. 

3.21.2. Notificações contratuais Contratado:  
3.21.2.1.  Emissor: Preposto representante da empresa na execução do contrato; 
3.21.2.2. Destinatário: Contratante. 
3.21.2.3. Forma de Comunicação: e-mail institucional do gestor do contrato.  
3.21.2.4. Periodicidade: sempre que houver necessidade. 

3.21.3. Os usuários designados utilizarão os meios de comunicação definidos pela CONTRATADA, 
conforme especificado neste Termo de Referência. 
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3.22. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: 
 

3.22.1. Os serviços ora contratados serão cobrados por meio de notas fiscais, devendo ser  emitidos 
obrigatoriamente pelo CNPJ que conste no contrato.   

3.22.2. No corpo das notas fiscais deverá ser especificado o serviço prestado com a informação da 
largura de banda disponibilizada, podendo serem detalhados os  componentes que o 
constituem (monitoramento e aluguel de equipamentos), bem  como o período faturado no 
formato dia/mês/ano.   

3.22.3. Serão aceitas notas fiscais em separado para o serviço de comunicação de dados  MPLS, o 
serviço de comunicação de dados INTERNET, serviço de gerenciamento  e monitoramento dos 
circuitos, desde que a  soma dos valores de todas as cobranças seja igual ao valor mensal do 
serviço de comunicação de dados informados no contrato.   

3.22.4. A data de início de cobrança da prestação dos serviços e geração da primeira fatura será a 
data da emissão da segunda Ordem de Serviço, após o Termo de Recebimento Definitivo, 
conforme a Tabela do item 3.17.1 e item 3.17.7, cujo período se estenderá até o último dia do 
respectivo mês, de forma pro rata.   

3.22.5. As demais faturas deverão abranger o período do primeiro ao último dia do mês.   
3.22.6. Os valores a serem faturados concernentes aos serviços objeto desta contratação estarão 

sujeitos à descontos nas situações de descumprimento das metas  estabelecidas para os 
indicadores elencados no Anexo I – Níveis Mínimos de  Serviço (NMS).   

3.22.7. As notas fiscais deverão consignar, concomitantemente ao período considerado, os  descontos 
proporcionais relativos ao desempenho da CONTRATADA no que diz  respeito ao atendimento 
dos níveis de serviços especificados no Anexo I – Níveis  Mínimos de Serviço (NMS), e serão 
acompanhadas das respectivas memórias de  cálculo dos descontos lançados.   

3.22.8. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional,  correspondente 
aos serviços efetivamente executados e aceitos definitivamente, e já aplicados os devidos 
descontos e glosas, sendo efetuada a retenção na fonte dos  tributos e contribuições 
elencados na legislação aplicável.   

3.22.9. A contratada deverá encaminhar ao Gestor do Contrato os relatórios referentes à  prestação 
dos serviços prestados mensalmente e, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio dos 
documentos, o Gestor do Contrato deverá analisar a documentação  enviada e autorizar a 
emissão das notas fiscais.   

3.22.10. O atesto do gestor do contrato ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados do  recebimento das 
notas fiscais, que será encaminhada à área financeira para  pagamento nos seguintes prazos:   

3.22.10.1. 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal, nos casos dos valores  
que não ultrapassem o limite de que trata a Lei n. 8.666/1993, art. 24, inciso II,  
neste caso o prazo para atesto será de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento  
da nota fiscal;   

3.22.10.2. 10 (dez) dias úteis contados do atesto nos demais casos.   
3.22.11. O CONTRATANTE confrontará a nota fiscal de comunicação de dados com os  dados 

coletados por seu próprio sistema de monitoração e, caso sejam encontradas  
indisponibilidades e violações dos níveis de serviço superiores as relatadas pela  
CONTRATADA, o valor da diferença será glosado da cobrança, caso a CONTRATADA não 
consiga justificar as diferenças.   

3.22.12. O CONTRATANTE manterá registro das ocorrências para fins de apuração  paralela dos 
tempos de indisponibilidade.   

3.22.13. No caso de discordância das glosas aplicadas na nota fiscal, a CONTRATADA  posteriormente 
deverá apresentar o recurso que será analisado pela Área  Administrativa.   

3.22.14. Se a decisão da Administração for favorável ao recurso da CONTRATADA, a  mesma emitirá 
nota fiscal, de cobrança adicional, para que seja efetuado o  pagamento referente ao custo 
glosado.   

3.22.15. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se,  durante a 
execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de  acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos.   

3.22.16. A CONTRATADA deverá emitir a declaração de quitação anual de débitos, nos termos da Lei 
12.007/2009.   

3.22.17. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta  corrente da 
CONTRATADA.   

3.22.18. O CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,  poderá 
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deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à  CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou  indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste contrato. 

3.22.19. Demais condições para a realização do pagamento constam do instrumento contratual. 
 
 

3.23. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
 

3.23.1. A CONTRATADA deverá realizar repasse de conhecimento na modalidade remota para a 
Equipe Técnica do Contratante sobre a solução implantada no TRE-DF, com enfoque no 
gerenciamento e monitoramento do ambiente. O CONTRATANTE indicará a equipe a ser 
capacitada, em data a ser definida durante a fase de implantação dos serviços. 

3.23.2. A capacitação ocorrerá sem custos adicionais ao CONTRATANTE, será prestada em dia útil, 
após o TRD e terá duração máxima de sete horas. 

3.23.3. A Contratada deverá efetuar o registro de todos os atendimentos de suporte e atualizações 
realizadas, bem como dos eventos relacionados à monitoração remota, e disponibilizar esse 
registro ao Contratante, sempre que solicitado. 

 
3.24. PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES 

 
3.24.1. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da 

execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com o TRE-DF, abstendo-
se de divulgá-los a terceiros sob qualquer pretexto, a menos que prévia e formalmente 
autorizado pelo TRE-DF. 

3.24.2. A solução deverá proporcionar a disponibilidade, a integridade e a segurança de todas as 
informações do TRE-DF por ela gerenciadas e armazenadas. 

3.24.3. Os dispositivos de armazenamento substituídos em função de troca em garantia, ou ficarão 
retidos na Contratante até seu pagamento, ou somente serão devolvidos após sua inutilização 
completa. 

3.24.4. A devolução do componente inutilizado ou desmagnetizado ficará a critério exclusivo da 
CONTRATANTE, sem gerar direitos à CONTRATADA. 

3.24.5. A CONTRATADA não poderá armazenar consigo qualquer documento técnico que contemple 
configurações e regras de segurança aplicadas nos equipamentos implantados na rede da 
CONTRATANTE. 

3.24.6. A CONTRATADA responderá solidariamente com seus agentes empregados, prepostos, ou 
subcontratados, no caso de violação do compromisso de confidencialidade ora assumido. 

3.24.7. O TRE-DF terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais 
produzidos no escopo da presente contratação. 

3.24.8. Os equipamentos que vierem a ser substituídos deverão, sempre que possível, ter suas 
configurações apagadas. 

 
 

4. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
4.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, com validade durante o período de vigência do 
contrato, que somente será considerado adimplido após o seu recebimento definitivo, podendo ser 
estendida na hipótese de sinistro.  

4.2. A efetivação da garantia deverá ser comprovada ao TRE-DF no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados a partir da assinatura do contrato.  

4.3. A Contratada poderá optar por prestar a garantia por meio de caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança, de acordo com a previsão inserta no art. 56, § 1°, alíneas I, II e III, da 
lei n° 8.666/1993. 

4.4. A garantia será revista e complementada quando houver redução da sua representatividade percentual 
por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao Contratante, a exemplo de 
multas eventualmente aplicadas, indenização, quando for o caso. 

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

4.6. Demais condições acerca da garantia contratual encontram-se especificadas no instrumento contratual. 
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. A demanda em tramitação se classifica na Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa (20GP), 

na natureza de despesa 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ, no 
subitem 13 - Comunicação de Dados e Redes em Geral. Demais informações sobre a disponibilidade 
orçamentária constam das informações prestadas pela SEPEO/CORF (id 0691178; id 0691608). 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO E CRITÉRIOS PARA PRORROGAÇÃO, SE FOR O CASO: 
6.1. O prazo de vigência será de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do Contrato. 
6.2. Tendo em vista que a vigência percorrerá todo o prazo do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993, não haverá 

prorrogação contratual. 
6.3. Justifica-se a extensão do prazo em 60 (sessenta) meses em função da natureza do serviço contínuo a 

ser prestado (prestação de serviços de link de dados, que é uma tecnologia de comunicação que será 
sempre necessária aos órgãos públicos, com demanda perene nestes tempos de evolução tecnológica), 
bem como o menor esforço de gestão contratual de sucessivas prorrogações, as quais tornaria a 
contratação mais onerosa para a Administração. Ademais, acrescente-se que Verifica-se, portanto, que 
não há restrição mercadológica ou técnica possa obstar a vigência do contrato por 60 (sessenta) meses, 
sem prorrogação. Nesse sentido, o TCU já se manifestou pela possibilidade de duração contratual até 60 
(sessenta) meses, que deve depender a cada caso, se é útil e vantajoso para a Administração: 

 
“... 
91. Considerando que a legislação não determina expressamente que esse tipo de contrato 
deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em conta os aspectos mencionados 
nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a 
administração deve ou não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazo 
de 12, 24 ou 60 meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em 
conta as características específicas daquela contratação. Cabe à administração justificar no 
procedimento administrativo o porquê da escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta 
os aspectos aqui discutidos e outros porventura pertinentes para aquele tipo de serviço. 
 
92. No processo que culminou com a prolação do Acórdão 490/2012-TCU-Plenário, por 
exemplo, o Tribunal entendeu legítima a fixação de um prazo inicial de 24 meses, para a 
contratação de serviços especializados de prevenção e de combate a incêndio e pânico, 
tendo em vista o argumento apresentado pela entidade contratante de que, para aquele tipo 
de serviço, não era conveniente uma alta rotatividade de empresas na prestação dos 
serviços. 
 
93. Ao final do relatório, o grupo informa que, à medida que as ideias do grupo de estudos 
foram se cristalizando, o TCU passou a adotar em suas licitações algumas das propostas 
formuladas pelo grupo. Até a época de elaboração do relatório final, já tinham sido realizados 
onze pregões contendo algumas dessas propostas, com bons resultados – as licitações foram 
competitivas, com baixo volume de reclamações por parte dos interessados. 
...” 
(Acórdão 1214/2013 - Plenário, rel. Aroldo Cedraz) 
 

 
7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: 

7.1. A fiscalização do contrato será exercida pelos servidores: (i) Marcelo Missias Gomes Mat.: 0608 – Mat. 
0608 (titular) e pelo servidor (ii) Demétrio de S. Mello Junior (substituto). 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO:  
 

8.1. Será permitida a subcontratação de até 25% do objeto contratual. 
8.2. Havendo subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução 

contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação. 
 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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9.1. As sanções aplicáveis estão previstas no Edital e no instrumento contratual, com observância da 
legislação que rege a matéria, assegurados o prévio contraditório e a ampla defesa em processo 
administrativo. 

 
 

10. ESTIMATIVA DE CUSTO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDAD

E 
CONTRATAD

A  

INSTALAÇÃ
O 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL  VALOR ANUAL  

1 LINK MPLS DE 
50MBps 23 23 R$698,26 R$16.059,98 R$192.719,76 

2 CONCENTRADOR 
MPLS 1.000 MBps 1 1 R$2.515,23 R$2.515,23 R$30.182,76 

3 LINK INTERNET IP 
DE 50 MBps 23 23 R$1.049,11 R$24.129,53 R$289.554,36 

4 LINK INTERNET IP 
DE 1.000 MBps 2 2 R$2.580,25 R$5.160,50 R$61.926,00 

TOTAL R$47.865,24 R$574.382,88 
 

11. DOS ANEXOS (ART. 18, § 3º, V): 
11.1 Integram este Termo de Referência, os seguintes anexos: 

 ● ANEXO I – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS). 

● ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (MODELO DE PROPOSTA).  

● ANEXO III – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO (MODELO). 

● ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA OU VISTORIA. 

12. DAS INFORMAÇÕES GERAIS E FINAIS  

12.1. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vale 
ressaltar que somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE-DF. 

12.2. O regime de execução do objeto, durante o período de vigência da prestação dos serviços, qualifica-se 
como indireto, na modalidade empreitada por preço global, pois a Equipe de Planejamento tem 
definido o serviço que irá atender a necessidade deste TRE-DF, com base no valor orçamentário 
destinado à aquisição pretendida. 

12.3. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação 
vigente e não expressas neste Termo de Referência.  

12.4. Não será exigida a apresentação de amostras.  
12.5. De acordo com a Resolução n.º 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

ficam as Proponentes cientificadas de que é vedada a contratação de 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 situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
licitação. 
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A Equipe de Planejamento da Contratação, composta pelos Integrantes Demandante, Técnico e 
Administrativo, designados por meio da Decisão nº 5890 (id 0988046), abaixo elencados, assina e data este 
documento eletronicamente: 

Equipe de Planejamento da Contratação 

  
_________________________ 

Ricardo Negrão de Oliveira (Mat. 0582) 
COIE/STIC 

Integrante Demandante  

 
_________________________ 

Marcelo Missias Gomes  (Mat. 0608) 
SETEL/COIE/STIC  
Integrante Técnico 

_________________________ 
Demétrio de S. Mello Junior (Mat. 2306) 

SETEL/COIE/STIC 
Integrante Administrativo 

_______________________ 
Integrante de área correlata (se necessário) 

 

 
O Gestor da Área Demandante aprova este documento, assinando-o e datando-o eletronicamente:  

 

Brasília(DF), ______ de _________________ de 20_____. 

_______________________________________ 
(Nome, cargo e Matrícula) 
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ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA 
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS) 

O Nível Mínimo de Serviços - NMS será a aferido da seguinte forma: 

 
1. Todos os equipamentos devem ser dimensionados para suportar os requisitos informados na especificação técnica. Os 

dispositivos que apresentem alta utilização de recursos devem ser substituídos por outros de maior capacidade. Por 
alta utilização de recursos entende-se qualquer uma das situações descritas abaixo: 
1.1. Quando o equipamento permanecer com a utilização da CPU (ou média da utilização das CPUs) acima de 70% 

(setenta por cento) por mais de 8 (oito) horas, contínuas ou não, em um mês específico; 
1.2. Quando o equipamento permanecer com a utilização da memória RAM acima de 80% (oitenta por cento) por mais 

de 16 (dezesseis) horas, contínuas ou não, em um mês específico. 
2. O prazo para substituir os equipamentos será de 60 (sessenta) dias, a partir do fechamento do mês específico em que 

houve a constatação de alta utilização dos recursos do equipamento, sem prejuízos das eventuais glosas e multas 
decorrentes dos esgotamentos dos recursos computacionais. 

3. Não será necessário efetuar a substituição dos equipamentos nas situações em que a CONTRATADA utilizar tráfego 
superior aos maiores valores definidos nas especificações dos itens. 

4. Nem o perfil de tráfego do TRE-DF e nem a utilização de recursos que não fazem parte da especificação poderão ser 
utilizados como argumento para a alta utilização dos recursos; Não será permitido que recursos técnicos sejam 
desabilitados para reduzir o consumo computacional dos dispositivos. 

5. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 
5.1. Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo Tribunal. Neste caso, a autorização deve ser 

solicitada pela CONTRATADA com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência; 
5.2. Paradas ocasionadas nos equipamentos por erros de configuração causados pelo Tribunal, sem responsabilidade 

da CONTRATADA; 
5.3. Paradas ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados 

6. A apuração e/ou contabilização das grandezas abaixo definidas, para efeito de aferição de resultados, dar-se-á 
mensalmente. 

7. O valor dos descontos por descumprimento dos níveis mínimos de serviços (DNMS) é limitado a 30% (trinta por cento) 
do valor mensal do contrato, quando outras sanções poderão ser aplicadas. Quando o valor dos descontos por 
descumprimento dos níveis mínimos de serviços (DNMS) atingir o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal do 
contrato, o Indicador de Abatimento de Desempenho de Serviço (IADS) do respectivo mês será igual a uma unidade. 
Caso contrário, o IADS será igual a zero. 
7.1. O Indicador de Reincidência de Abatimento de Desempenho de Serviço (IRADS) refere-se ao número de 

ocorrências de eventos de desempenho de serviços e possui como meta, no máximo, uma ocorrência durante um 
período de seis meses. O IRADS será calculado de acordo com a fórmula abaixo: 

 

7.2. O Indicador de Reincidência de Abatimento de Desempenho de Serviço (IRADS) busca estimular melhorias no 
processo de gestão de disponibilidade de serviços, minimizando riscos de reincidência de eventos de 
indisponibilidade de serviço; 

7.3. Quando o IRADS for superior a uma unidade, outras sanções poderão ser aplicadas. 
8. Os enlaces foram classificados em dois tipos: 

8.1. – LINKS MPLS  
8.2. –  LINKS INTERNET 

Indicador 01 –  Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM) 

Descrição do indicador 
  Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que um 
enlace venha a permanecer em condições normais de funcionamento 
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Fórmula de Cálculo 

IDM = [(To – Ti)/To]*100, onde:  

IDM = Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace 

To = Tempo total mensal (total de dias da prestação do serviço vezes 1440 
minutos) 

Ti = Somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação em 
um mês (em minutos) 

No caso de inoperância reincidente num período inferior a 2 (duas) horas, 
contado a partir do restabelecimento do enlace da última inoperância, 
considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do enlace o início da primeira 
inoperância até o final da última inoperância, quando o enlace estiver 
totalmente operacional. 

Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem 
problemas e serão obtidos dos registros de eventos no sistema de 
gerenciamento da contratada. Poderá haver comparação das informações do 
sistema de monitoramento da contratada com as coletadas pelo próprio TRE-
DF. Nos casos em que houver discrepância entre as aferições dos sistemas, 
será analisada a situação pelo fiscal do contrato. 

A ausência de dados coletados pela contratada poderá ser considerada 
indisponibilidade 

Periodicidade da 
Aferição 

Mensal 

Limiar de Qualidade 
LINKS MPLS = Disponibilidade Mensal Mínima =99 ,8% 
  

LINKS INTERNET  = Disponibilidade Mensal Mínima =99% 

Pontos de Controle A contratada realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o 
armazenamento de informações a respeito de todos os enlaces pelo tempo de 
duração do contrato. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

A contratada deverá disponibilizar mensalmente, relatórios digitais com os 
índices apurados, totalizados e apresentados mensalmente por enlace. Nos 
relatórios citados deverão ser apresentados: o tempo de indisponibilidade em 
minutos, o tempo de interrupções programadas e o tempo de interrupções de 
responsabilidade do Tribunal. A contratada deverá disponibilizar, quando 
demandado pelo TRE-DF, relatório detalhando os tempos de falhas, minutos 
excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade por período (mês) e 
motivos das indisponibilidades apuradas. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Assessoria de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 
   53 

Descontos Para cada 0,1%(um décimo por cento) abaixo do Índice de Disponibilidade 
Mensal do Enlace (IDM), será implicado à contratada desconto correspondente 
a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do enlace afetado. O 
referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, 
junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

    
 Indicador 02 - Latência da Rede  

Descrição do indicador Tempo em que um pacote IP leva para ir de um ponto a outro da rede e retornar 
à origem 

Fórmula de Cálculo 

A apuração da latência na rede do Tribunal será efetuada com o envio de 
pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 (trinta e dois) octetos de dados, entre 
terminais de origem e destino localizados em sítios da rede dentro do mesmo 
backbone e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de 
resposta destes pacotes. A latência corresponde ao tempo de ida e volta do 
pacote.  

Para os links MPLS nos pontos remotos , as medições de latência devem ser 
feitas entre o roteador da Sede e o roteador do referido ponto remoto.  

Para os links MPLS da Sede, as medições de latência e perda de pacotes 
devem ser feitas a partir do  roteadores  da Sede e o centro de gerência da 
CONTRATADA; 

Para os links Internet, as medições de latência devem ser feitas entre o 
Roteador Internet e o primeiro roteador da CONTRATADA na Internet.  

O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de 5 
segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Cada 
medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP 
por vez.  

Os intervalos de observação deverão ser de 5 (cinco) minutos durante o 
intervalo de tempo demandado pelo TRE-DF. Todos os resultados obtidos 
através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador 
diário de latência. Para garantir a validade das medidas, a contratada poderá 
configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para tratarem os 
pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os 
valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor 
estabelecido para a latência máxima permitida (limiar de qualidade) 
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Periodicidade da 
Aferição 

Sob demanda, com apresentação de relatório do intervalo solicitado. 
Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá ser 
constantemente monitorado. 

Limiar de Qualidade Retardo máximo permitido Links MPLS: 65 ms 
Retardo máximo permitido Links de Internet: 150 ms 

Pontos de Controle Medições a serem realizadas pela contratada, permitindo auditoria pelo Tribunal 
para aferição dos valores deste indicador. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

A contratada deverá disponibilizar ao Tribunal, quando demandada, um relatório 
com os diversos valores apurados. 

 Os relatórios deverão fornecer os valores medidos nos intervalos de tempo 
solicitados e as médias de retardo para cada par de sítios escolhido, que 
espelham todas as condições/medidas/resultados da fórmula do cálculo.  
A contratada deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a solicitação do Tribunal, relatórios com os valores de latência para 
medição realizada, com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou 
auditoria. 

Descontos 

Em cada aferição diária solicitada pelo Tribunal que resulte em taxa abaixo dos 
Limiares de Qualidade definidos, será aplicado à contratada desconto 
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do 
circuito afetado.  

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos 
serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. Não 
serão consideradas medições de pacotes atrasados/descartados em momentos 
de esgotamento da capacidade do link, situações definidas quando a utilização 
de entrada ou de saída for superior a 80% (oitenta por cento) da utilização da 
taxa contratada; 

  
 Indicador 03 -  Prazo de Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR) 

Descrição do indicador Prazo limite para reparo/restabelecimento de um enlace com 100% de 
operabilidade, na ocorrência de inoperância ou falha. 

Fórmula de Cálculo 

Apuração do tempo de restabelecimento de um enlace, a partir de consulta na 
solução de gerenciamento da contratada. Poderá haver comparação das 
informações do sistema de monitoramento da contratada com as coletadas pelo 
próprio TRE-DF. Nos casos em que houver discrepância entre as aferições dos 
sistemas, será analisada a situação pelo fiscal do contrato.  
O Tribunal, quando devidamente comprovada sua responsabilidade no fato 
gerador de eventual atraso no restabelecimento do enlace, deverá autorizar a 
contratada a atualizar tal fato em seus registros, excluindo-se então o período 
informado do cálculo de tempo de reparo do enlace.  

Periodicidade da 
Aferição 

Mensal 

Limiar de Qualidade LINKS MPLS -  Prazo limite  = 4 horas 
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LINKS INTERNET  = Prazo limite = 4 horas  

Pontos de Controle Solicitações abertas na Central de Atendimento da contratada para reparo de 
um enlace ou proativamente pelo sistema de gerenciamento da contratada. A 
contratada deverá disponibilizar mensalmente ao Tribunal relatório com os 
valores apurados, por enlace. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

Os relatórios deverão fornecer, agrupado por enlace, os valores de tempo de 
atendimento gasto para reparo/restabelecimento do circuito com indicação das 
violações dos prazos e consolidação mensal por enlace. 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Reparo / Restabelecimento de um 
Enlace (PR), será implicado à contratada desconto correspondente a 2,0% (dois 
por cento), calculado sobre o valor mensal do enlace afetado. 

Descontos 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Reparo / Restabelecimento de um 
Enlace (PR), será implicado à contratada desconto correspondente a 2,0% (dois 
por cento), calculado sobre o valor mensal do enlace afetado. 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos 
serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

  
Indicador 04 -  Taxa Perda de Pacotes (TPP). 

Descrição do indicador 
Representa a quantidade de pacotes perdidos fim a fim. É medida em 
percentual tomado como referência o volume total de pacotes que alcançaram o 
destino (medido na interface WAN do CPE do terminal de destino) dentre o 
volume total de pacotes transmitidos (medido na interface WAN do CPE do 
terminal de origem). A Taxa de Perda de Pacotes deverá ser medida por 
solicitação do TRE-DF. 

Fórmula de Cálculo 

TPP = (NPorigem – NPdestino)/NPorigem x 100, onde: 

 TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %)  

NPorigem = Número de pacotes na origem  
NPdestino = Número de pacotes no destino 
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Periodicidade da 
Aferição 

Sempre que o Tribunal julgar necessário poderá ser solicitado a medição diária 
do percentual de perda de pacotes fim a fim. A contratada deverá avaliar a 
medida do percentual de perda de pacotes por 5 (cinco) minutos nos horários 
de maior tráfego. A contratada deverá atender a essas solicitações em, no 
máximo, 4 (quatro) horas. É facultado ainda que o TRE-DF  defina um horário 
determinado para que a medição seja realizada, desde que planejada e 
informada à contratada com a mesma antecedência  de 6 (seis) horas. 
Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá ser 
constantemente monitorado. 

A Taxa de Perda de Pacotes (TPP) deve ser calculada em ambos os sentidos 
de tráfego 

Limiar de Qualidade Menor ou igual a 2% 

Pontos de Controle Medições a serem realizadas pelo provedor, permitindo auditoria pelo Tribunal 
para aferição dos valores deste indicador. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

A contratada deverá disponibilizar, quando solicitado pelo Tribunal, relatórios 
com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de 
pacotes. 

Funcionalidade 
Um enlace será considerado indisponível sempre que a perda de pacotes for 
superior a 5%, e o enlace não esteja operando acima de sua capacidade. 

Descontos 

Em cada aferição diária solicitada pelo Tribunal que resulte em taxa abaixo do 
Limiar de Qualidade definido, será implicado à contratada desconto 
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do 
enlace afetado 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos 
serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Indicador – 05  Prazo para Alteração de Configuração de Equipamentos (PAC). 

Descrição do indicador Prazo, em horas, para a contratada alterar a configuração dos equipamentos 
solicitada pelo Tribunal. 

Fórmula de Cálculo 

Apuração mensal do tempo que a contratada executa e apresente uma 
alteração na configuração de equipamentos, a partir do momento do registro da 
solicitação de alteração da configuração na base de dados relativa à solução de 
gerenciamento do Provedor e de comparação com o valor do Limiar de 
Qualidade desta tabela. 
PA = Taa – Tsa, onde: 
PA = Prazo de alteração da configuração de equipamentos 
Taa = Instante da aceitação pelo Tribunal da alteração, mediante encerramento 
do chamado. 
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Tsa = Instante da solicitação da alteração, mediante abertura de chamado 

Periodicidade da 
Aferição 

Sob demanda. 

  

Limiar de Qualidade Prazo máximo: 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação de alteração da 
configuração. 

Pontos de Controle De acordo com os registros na Central de Atendimento 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

O Tribunal poderá solicitar relatório mensal de ocorrências com a relação dos 
equipamentos, identificação, endereço IP, data da configuração, data e número 
do documento de encaminhamento da solicitação e tempo total decorrido para o 
atendimento. 

Descontos 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Alteração de Configuração de 
Equipamentos (PAC), será implicado à contratada desconto correspondente a 
2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.O 
referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, 
junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 
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ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA (MODELO DE PROPOSTA) 
PLANILHA DE FORMAÇÃO  DE PREÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
CONTRATADA  INSTALAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 
MENSAL R$ 

VALOR 
ANUAL R$ 

1 LINK MPLS DE 
50MBps 23 23      

2 CONCENTRADOR 
MPLS 1.000 MBps 1 1    

3 LINK INTERNET IP 
DE 50 MBps 23 23      

4 LINK INTERNET IP 
DE 1.000 MBps 2 2      

VALOR TOTAL MENSAL R$  

VALOR TOTAL ANUAL R$  

 
* A licitante deve detalhar a especificação do objeto a ser fornecido ou prestado compreendendo a descrição 
todos dos itens. 

**A licitante deverá encaminhar, junto com a proposta de preços, o detalhamento dos tributos que 
incidirão em sua proposta. 
Declarações: 

i) Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação 
dos serviços. 

ii) Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, 
inclusive de instalação, acessórios necessários ao funcionamento do objeto, equipamentos, serviços, frete, 
tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta Licitação. 

iii) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena 
aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
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ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO (modelo) 

  

Eu, ________________________________________________________, inscrito(a) sob RG n.º 
_________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador da empresa 
__________________________, estabelecida no endereço _____________________________________, inscrita no 
CNPJ com o n.º ______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE-DF nº 
____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional da Justiça Eleitoral e aceito as 
regras, condições e obrigações constantes no presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações 
restritas de propriedade exclusiva da Justiça Eleitoral. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, 
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, 
cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de 
computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, 
especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, 
definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou 
comerciais, dentre outros. 

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do 
TRE-DF, das informações restritas reveladas. 

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, 
prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, 
análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE-DF, devendo cientificá-los da 
existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas. 

5. Obrigo-me, perante o TRE-DF, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste 
Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo. 

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data da assinatura de 
contrato entre o TRE-DF e a ____________________. 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o. 

  

Brasília, ____ de _________________ de 202___ 

Assinatura:         ______________________________________________ 
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ANEXO IV AO TERMO DE REFERÊNCIA 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA OU VISTORIA 

PROCESSO SEI Nº: 0006427-27.2021.6.07.8100 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  
 

Eu, ___________________________________________, na qualidade de representante/preposto da empresa 
_____________________________________________, CNPJ nº ________________________, declaro ter tomado pleno 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, tais 
como área de abrangência, complexidade e de todas as peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da 
proposta comercial e à execução dos trabalhos integrantes do Edital do(a)____________________ nº 
_________/________. 

 
 Brasília, ________de ____________________de ________. 

 
___________________________________ 

Licitante: 
Representante: 

Documento: 
 

 
Obs: Caso a licitante realize a vistoria dos locais, poderá ser emitida a Declaração de Vistoria pelo TRE/DF conforme 

abaixo, prestando-se aos mesmos fins que a Declaração de Ciência: 
 

 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
Declaro, para fins de participação e habilitação no Pregão Eletrônico nº_________ (PA nº_____________), que a empresa 
__________________, CNPJ_______________ representada por_________________, vistoriou o(s) local (is) de 
realização dos serviços, tomando pleno conhecimento da área de abrangência, da complexidade e de todas as 
peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da proposta comercial e à execução dos trabalhos 
integrantes do Edital do presente Pregão. 
 

Brasília - DF, ___ de _____________de______. 
 
 

_______________________________________________ 
Representante do TRE/DF 

 
 

_______________________________________________ 
Representante da licitante: 

Documento: 
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ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2022 
- MINUTA DE CONTRATO –  

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 
DE DADOS ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
DISTRITO FEDERAL - TRE-DF E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES 
LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL (CARTÓRIOS/POSTOS 
ELEITORAIS E GALPÕES), QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, 
POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA... 

A UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de Brasília, Quadra 2, Lote 6, Brasília – DF (CEP: 70.094-901), doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Exm. Senhor Desembargador HUMBERTO 
ADJUTO ULHÔA, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, a empresa      , inscrita no CNPJ sob o nº      , 
localizada no   , doravante denominada CONTRATADA, representada por   , portador do RG    e CPF nº   , resolvem 
celebrar este contrato para prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal e suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), nos 
termos e condições contidas no Termo de Referência (Processo Administrativo SEI nº 0001931-86.2020.6.07.8100, Pregão 
Eletrônico nº 04/2022), em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades 
localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio de metodologia de dupla abordagem, 
através da qual se entrega links de dados chamados principal e redundante., conforme regras estabelecidas no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 04/2022 além das especificações constantes de seu Anexo I (Termo de Referência e seus anexos) e 
na proposta da CONTRATADA, na parte que não contrariar os documentos anteriormente citados, que integram este 
instrumento, independentemente de transcrição. 

1.1.1. Os serviços englobam a instalação, a configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação, o 
fornecimento dos insumos necessários para o correto funcionamento destes enlaces, o gerenciamento proativo contra 
falhas, além de portal de gerência, com equipamentos  cedidos  em regime de comodato, nos termos definidos neste Termo 
de Referência e seus anexos. 

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1. A execução deste contrato dar-se-á em completa obediência às disposições nele contidas e às estabelecidas no 
edital da respectiva licitação e anexos, e será fiscalizada e acompanhada por servidor(es) da CONTRATANTE 
designado(s) especialmente para esse fim, denominado(s) fiscal(is) do contrato, a quem cabe também o recebimento do 
objeto contratado. 

2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas no Termo de Referência, neste instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar a 
aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 
2.3. A CONTRATADA está expressamente proibida de veicular qualquer publicidade ou qualquer outra informação 
acerca da execução dos serviços contratados sem a prévia autorização da CONTRATANTE. 

2.4. As obrigações do contrato deverão ser cumpridas em estrita observância às normas legais e técnicas vigentes e 
pertinentes ao objeto contratual, bem como aos bons padrões de qualidade. 

2.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 

2.6. O regime de execução do objeto será empreitada por preço global. 

2.7. Será permitida a subcontratação de até 25% do objeto contratual, nos termos e limites previstos no item 8 do 
Termo de Referência (Anexo I ao Edital). 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Assessoria de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 
   62 

2.8. Nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução 
do contrato, em estrita compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. Requisitos da Implantação da Rede: 

3.1.1. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão 
da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a 
solução de comunicação de dados do TRE-DF e dos pontos remotos.  

3.1.2. A CONTRATADA deverá entregar Plano de trabalho, em até 5 (cinco) dias contados a partir da emissão 
da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, que deverá conter o mapa de endereçamento IP de forma a permitir a 
utilização do plano de endereços a ser fornecido pelo TRE-DF dos pontos remotos.  

3.1.3. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes 
corporativas do TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços 
existentes.  

3.1.4. O Plano de trabalho deverá ser analisado pelo TRE-DF em até 2 (dois) dias após sua apresentação.  

3.1.5. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRE-DF do Plano de Trabalho.  

3.1.6. A implantação deverá obedecer a seguinte ordem: 

Evento Descrição do Evento 

1 Assinatura do contrato 

2 Emissão Ordem de Serviço 
3 Apresentação do Plano de trabalho 

4 Aprovação do Plano de trabalho 

5 
Instalação dos links MPLS e links de internet ED. SEDE 
TREDF 

6 Instalação dos links MPLS e links internet pontos remotos 
7 Emissão do Termo de Recebimento Provisório 

8 Emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
9 Entrega do As Built e repasse de conhecimento 

3.2. Instalação: 

3.2.1. A empresa contratada deverá finalizar o serviço de instalação em até 90 (noventa) dias corridos após o 
recebimento da ordem de serviço.  

3.2.2. As instalações deverão ocorrer em datas e horários previamente acordados com o TRE-DF, podendo 
ocorrer no final de semana, sem custos adicionais ao contrato. 

3.2.3. As instalações deverão ser realizadas nos endereços indicados na tabela abaixo: 

ITEM LOCAL ENDEREÇO 
1. 1º Zona Eleitoral SCRS 512, Bloco “B”, Loja 70 – Asa Sul – CEP: 70.361-525 
2. 2º Zona Eleitoral Quadra 04 Conjunto B Lote 06 – CEP: 71570-202 
3. 3º Zona Eleitoral Setor QNJ, Área Especial 16 – Taguatinga Norte- CEP 72.140-616 
4. 4º Zona Eleitoral CL 207 Lotes A3/A4 – Santa Maria/DF CEP 72507-220 
5. 5º Zona Eleitoral Quadra 07 Área Reservada nº 01 – Sobradinho – CEP: 73035-070 
6. 6º Zona Eleitoral Setor Central Comercial – Qd. 01 Lote F – Planaltina – CEP: 73310-301 
7. 8º Zona Eleitoral QNM 12 Via NM 12ª Lotes 2/4 – Ceilândia Centro / CEP: 72210-110 
8. 9º Zona Eleitoral QI 07 Lote C – Guará I – CEP: 71020-006 

9. 10º Zona Eleitoral SIBS Quadra 02, AE 01 – Setor de Indústria Bernardo Saião – Núcleo 
Bandeirante – CEP: 71736-206 

10. 11º Zona Eleitoral SHCE/SUL Q. 1409 lote 01 – Cruzeiro Novo – CEP: 70.658-490 
11. 13º Zona Eleitoral QR 302 CJ 13 LT 11 – Centro Urbano – Samambaia – CEP: 70.300-655 
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12. 14º Zona Eleitoral SEPN 510 , Lote 07, Avenida W3 Norte – CEP: 70.750-520 
13. 15º Zona Eleitoral Qd. 207 lote 02 – Praça Uirapuru – Águas Claras – CEP: 71.926-205 

14. 16º Zona Eleitoral CEILÂNDIA NORTE – EQNO 12/14 – LOTE “C” – Setor O-Ceilândia Norte – 
CEP: 72210-120 

15. 17º Zona Eleitoral Área Especial 11 – Setor Central (Lado Leste) – Gama-  CEP.: 72405-000 

16. 18º Zona Eleitoral e ZZ 
(Exterior) SHIS Qi13  Lt i – Lago Sul- CEP 71635-181  

17. 19º Zona Eleitoral Área Especial 07, Setor G Norte – Taguatinga Norte – CEP: 72.130-003 
18. 20º Zona Eleitoral QNN 30, Área Especial “J” – Ceilândia Sul (Guariroba) – CEP: 72.220-310 

19. 21º Zona Eleitoral Avenida Recanto das Emas, Quadra 205, lotes 10 e 11 – Recanto das Emas 
– CEP: 72650-000 

20. Posto Brazlândia St. Norte – Brazlândia, Brasília – DF, 72705-620 
21. Galpão de Urnas SGON Quadra 01 lotes 40/50/60 – local principal 

22. Galpão Transporte SGON QD.03 LT.160/180 – Galpão de Transportes do TRE-DF. (atrás da 
garagem dos Correios – Cep.70.610-630 

23. Posto Eleitoral "Na 
hora" Estação Rodoviária Plataforma D subsolo / CEP: 70.089-970 

24. TRE-DF - SEDE Praça Municipal de Brasília, Quadra 2 lote 6 – Brasília 

3.2.4. Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na tabela do item 3.2.3, 
a contratada será comunicada com o prazo mínimo de 30 dias corridos, devendo providenciar a realocação dos 
equipamentos no prazo máximo de 60 dias corridos, a contar da comunicação pelo TRE-DF, sem custos adicionais ao 
contratante. 

3.2.4.1. Em qualquer circunstância, não poderá haver descontinuidade dos serviços. 

3.2.5. A contratada deverá ser responsável por obras civis, até o distribuidor geral para instalação dos 
enlaces, recuperando o local com suas características originais. No ambiente interno do TRE-DF e Cartórios, Postos e 
Galpões, deverão ser utilizados os dutos e calhas já disponibilizados (existentes). 

3.2.6. A CONTRATADA não será apenada, caso eventuais atrasos ocorram por responsabilidade exclusiva da 
CONTRATANTE. 

3.2.7. Após a instalação da solução fornecida, iniciará sua operação por um Período de Funcionamento 
Experimental - PFE de 5 (cinco) dias, para testes e ajustes. 

3.2.7.1. A este período sem ocorrência de falhas, denominaremos período “no-failures”. 

3.2.7.1. O período “no-failures” será marcado pelo início de um período que se estenderá por 5 
(cinco) dias, no qual a solução não deverá apresentar falhas. Este período será reiniciado sucessivamente todas as vezes 
que for detectada alguma falha, adiando assim a conclusão do Período de Funcionamento Experimental (PFE). 

3.2.8. Em caso de interrupção do funcionamento do serviço contratado durante o PFE, um novo PFE de  5 
(cinco) dias terá início a partir da reativação do serviço. 

3.2.9. Passado o PFE sem ocorrências, o TRE-DF realizará o recebimento definitivo  através da emissão do 
termo de recebimento definitivo (TRD) da instalação em até 5 ( cinco) dias. 

3.2.10. Em caso de unificação de pontos remotos em uma central de atendimento, novos links poderão ser 
requiridos e outros poderão ser cancelados de acordo com necessidade da CONTRATADA, mesmo que a redução 
ultrapasse 25% do valor inicial atualizado do contrato, oportunidade em que será necessária a anuência da contratada. 

3.2.11. Novas instalações deverão ser realizadas no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado, a critério da 
administratação, quando justificadamente solicitado pela Contratada.   

3.2.12. Eventuais cancelamentos deverão ser executados no prazo de 15 dias 

3.3. Do Cronograma para Implatanção dos Serviços: 
3.3.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos na tabela a seguir, respeitando os prazos 

máximos estabelecidos: 

Marcos Prazos máximos 
em dias 

Eventos Responsável 

Dia D0 - Assinatura do contrato entre a CONTRATANTE e a 
empresa licitante vencedora. Período do contrato sem 

TRE-DF e 
CONTRATADA 
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efeitos financeiros. 
Dia D1 - Emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE TRE-DF 
Dia D2 D0 +5 Entrega do plano de trabalho CONTRATADA 
Dia D3 D2 +2 Aprovação do plano de trabalho TRE-DF 
Dia D4 D1 + 90 Conclusão da entrega, instalação e configuração dos 

equipamentos e operacionalização dos links de 
comunicação. 

CONTRATADA 

Dia D5 D4 +2 Emissão do Termo de Recebimento provisório, que 
consolidará os recebimentos realizados a cada local 
instalado, para conferência do serviço entregue. 

TRE-DF 

Dia D6 D5 + 0 Início do PFE TRE-DF e 
CONTRATADA 

Dia D7 D6 + 5 
(condicionado ao 
término do PFE, 

conforme disposto 
no item 3.14 do 

TR) 

Emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 
autorização para emissão de faturamento, início do 
período de execução dos serviços, e emissão da 
segunda Ordem de Serviço para efetivação da transição 
contratual. 

TRE-DF 

3.3.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços contratados imediatamente após a Emissão 
de Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. 

3.3.3. Os tempos considerados na tabela deverão ser contados em dias corridos.  

3.3.4. Os prazos considerados na tabela foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da 
conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na troca de operadoras de 
telecomunicações.  

3.3.5. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do objeto 
licitado se agrupam em serviços de natureza contínua. 

3.3.6. Durante este período indicado no item, não se efetivará qualquer remuneração à empresa contratada, 
observados os itens 3.17.7 e 3.22.4 do Termo de Referência; 

3.3.7. Após a emissão do TRD (Termo de Recebimento Definitivo), será emitida uma segunda Ordem de 
Serviço que regulará a transição dos Contratos nº 12/2016 e nº 13/2016, para a nova Contratação, momento em que será 
iniciada a cobrança pelos serviços contratados. 
3.4. Do Recebimento da Solução: 

3.4.1. Deverá haver dois tipos de recebimento: recebimento provisório e recebimento definitivo. 

3.4.2. Caracteriza o recebimento do serviço, de forma parcial, a realização da conferência da instalação de 
cada ponto remoto que compõe o objeto da referida OS. 

3.4.3. Critérios para o Recebimento Provisório: 

3.4.3.1. O recebimento provisório da implantação/instalação do serviço será realizado em cada 
localidade (sítio) e ocorrerá em até 2 (dois) dias corridos após a manifestação por escrito da CONTRATADA pela entrega 
dos serviços. 

3.4.3.2. Os recebimentos relacionados a cada unidade instalada serão consolidados para fins de 
emissão do TRP que antecederá ao PFE. 

3.4.4. Critérios para o Recebimento Definitivo: 

3.4.4.1. O recebimento definitivo da implantação/instalação dar-se-á em até 5 (cinco) dias após a 
conclusão do PFE com sucesso, com a observação pela CONTRATANTE de normalidade no provimento dos serviços. 
Para o recebimento definitivo da solução todos os pontos remotos demandados na Ordem de Serviço deverão ser aceitos 
individualmente, mediante o termo de recebimento provisório .   

3.4.4.2. Os testes de recebimento definitivo da implantação dos serviços de rede serão compostos, 
no mínimo, por testes de conectividade, carga, tráfego multicast, videoconferência e testes de contingência.  

3.4.4.3. Um enlace da rede e respectivo sítio serão considerados recebidos definitivamente nos testes 
de conectividade/funcionais, se:  
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a) A transação padrão de um sistema corporativo definido pelo CONTRATANTE puder ser 
completada com sucesso, dentro das características da aplicação;  

b) O tráfego multicast gerado no Site Central TRE-DF pode ser recebido no ponto remoto sem a 
necessidade de configuração de túneis;  

c) A velocidade contratada puder ser atingida em ambos os sentidos utilizando ferramentas de 
geração de tráfego; 

d) Para validar   o acesso INTERNET  será  utilizada a ferramenta existe no sitio da ANATEL 
(https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/ ) ou equivalente. 

e) Para validar   o acesso para MPLS será utilizado uma ferramenta semelhante instalada na 
rede local (librespeed) em conjunto com o software livre ZABBIX ou equivalente. 

3.4.4.4. A verificação do funcionamento do link MPLS remoto, no âmbito da implantação/instalação, 
será feita através de testes realizados pela equipe técnica do TRE-DF a partir da rede local do edifício sede. 

3.4.4.5. A verificação do funcionamento do link INTERNET remoto, no âmbito da 
implantação/instalação, será feita através de testes realizados pela equipe técnica do TRE-DF a partir da rede local do 
edifício sede; 

3.4.4.6. Em caso de necessidade de confirmação do funcionamento os testes poderão ser realizados 
a partir da porta LAN do equipamento disponibilizada pela CONTRATADA 

3.4.4.7. Recebidos todos os pontos remotos da Ordem de Serviço que formam a solução de 
comunicação de dados da CONTRATANTE, seus respectivos enlaces e soluções de contingências, conforme descrito nos 
subitens anteriores, no âmbito da instalação/implantação, e encerrado com sucesso o PFE, a Comissão de Recebimento 
emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) autorizando, a partir de então, a emissão das faturas de serviço.  

3.4.4.8. Após a emissão do TRD na implantação/instalação da Solução, a CONTRATADA deverá 
entregar em até 30 (trinta) dias corridos o documento As Built, contendo: topologia física e lógica da rede, descrição de 
equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para 
acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico.  

3.4.4.8.1. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar 
repasse de conhecimento da solução implantada no TRE-DF, com enfoque no gerenciamento e monitoramento do 
ambiente. 

3.4.4.9. Após a emissão do TRD na implantação/instalação da Solução, a CONTRATADA deverá 
entregar em até 60 (sessenta) dias corridos o documento As Built, contendo: topologia física e lógica da rede, descrição de 
equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para 
acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico 

3.5. Da Entrega do “As Built”: 

3.5.1. Após a emissão do TRD na implantação/instalação da Solução, a CONTRATADA deverá entregar em 
até 60 (sessenta) dias corridos o documento As Built, contendo: topologia física e lógica da rede, descrição de 
equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis mínimos de serviços contratados, dados para 
acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte técnico. 

3.5.1.1. Como condição de recebimento do As Built, a CONTRATADA deverá realizar repasse de 
conhecimento da solução implantada no TRE-DF, com enfoque no gerenciamento e monitoramento do ambiente. 

4.  CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

4.1. Será obrigatória à CONTRATADA a apresentação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a execução do contrato e até 90 
(noventa) dias após o término da sua vigência, devendo ser reforçada a cada alteração do valor do contrato e renovada em 
caso de prorrogação de vigência, observados, ainda, os seguintes requisitos: 

4.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura 
deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia, 
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

4.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato, bem como do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/
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b) prejuízos causados à CONTRATANTE durante a execução do contrato, os quais sejam 
decorrentes de culpa ou dolo; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relacionadas com o objeto deste instrumento 
contratual, desde que não sejam regularmente adimplidas pela CONTRATADA.   

4.2. A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 4.1.2.  

4.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal, em conta específica e com correção 
monetária, em favor da CONTRATANTE. 

4.4. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 
centésimos por cento) do valor anual do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento) do valor 
anual do contrato.  

4.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93. 

4.6. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

4.7. A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado consignando que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste instrumento; 

b) após a expiração do prazo inserto no subitem 4.1., desde que a CONTRATADA não tenha dado azo à 
sua extensão, em face de descumprimento contratual.  

4.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

4.9. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias 
trabalhistas decorrentes da contratação. 
4.10. Caso o pagamento referido no subitem anterior não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência contratual, a garantia será utilizada para a quitação das verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, 
sem prejuízo da utilização do remanescente para o pagamento das causas asseguradas no subitem 4.1.2. 

5. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Zelar pela perfeita execução contratual, indicando ao TRE-DF, por escrito e antes da data prevista para o início da 
execução contratual, um preposto idôneo com poderes para representar a empresa, no que toca às questões 
administrativas e, principalmente, no tocante à eficiência e agilidade na execução do contrato, fornecendo o telefone e e-
mail de contato do referido preposto. 

5.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

5.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo 
de Referência e seus anexos e neste Contrato. 

5.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do Termo de Referência 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados. 

5.5. Deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços contratados ou da 
relação contratual mantida com o TRE-DF, abstendo-se de divulgá-los a terceiros sob qualquer pretexto, a menos que 
prévia e formalmente autorizado pelo TRE-DF. 

5.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

5.7. A CONTRATADA deverá respeitar as normas de segurança e os procedimentos de controle interno estabelecidos 
pela CONTRATANTE durante a realização de atividades no ambiente desta. 

5.8. Comunicar ao TRE-DF qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
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5.9. A CONTRATADA deverá: 

5.9.1. prover assistência técnica no território brasileiro; 

5.9.2. dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; 

5.9.3. apresentar tempo de resposta aos chamados abertos em até no máximo 6 horas; 

5.9.4. possuir um sistema de atendimento de suporte via Chat, 0800 ou através da Internet; 

5.5.5. dar garantia não inferior a 60 meses, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

5.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (inc. XII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993); 

5.11. Responsabilizar-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão-de-obra, de forma a atender integralmente 
às necessidades da CONTRATANTE, conforme especificado, considerando que o contrato prevê o fornecimento de todos 
os serviços de implantação dos enlaces e a execução dos procedimentos de implantação, instalação, manutenção, 
comissionamento, integração, testes de funcionamento e operação de todos os produtos e softwares fornecidos;  

5.12. Cumprir todos os requisitos do documento, referentes às condições gerais e aos prazos para prestação dos 
serviços, responsabilizando-se pelas eventuais despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais 
gastos relacionados com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE;  

5.13. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais 
não têm qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

5.14. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras relações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.15. A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior, 
e por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos no Termo de Referência e neste 
contrato a ser assinado com a CONTRATANTE.  

5.16. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA 
para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.  

5.17. São expressamente vedadas à CONTRATADA:  

a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;  

b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, ativo ou 
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato; 

c) a subcontratação de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual.  

5.18. Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se realizem com esmero e perfeição, 
executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, conforme especificações técnicas constantes do Termo de 
Referência;  

5.19. Fornecer o que for necessário para operacionalizar a solução contratada incluindo modem, roteadores, etc. 

5.20. Em anos eleitorais a CONTRATADA deverá manter suporte técnico presencial no edifício sede do TRE-DF e 
equipe técnica de plantão para as localidades remotas, no dia anterior e no dia das eleições, devendo mantê-la disponível 
até a conclusão do pleito, sob orientação da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação. Tais custos devem 
fazer parte da proposta comercial. 

5.21. Disponibilizar acesso ao portal WEB para retirada de faturas, bem como desempenho dos links fornecidos, com as 
condições mínimas de ocupação de banda, acompanhamento de chamados. 

5.22. Toda a comunicação referente à execução do objeto será, preferencialmente, realizada através do e-mail 
informado pela Contratada no momento da assinatura do contrato. 

5.22.1. A CONTRATADA poderá fornecer plataforma diversa daquela solicitada no item 5.22, desde que 
assegure o registro formal e integral da comunicação realizada. 

5.23. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega automática encaminhada pelo Outlook, 
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independentemente de confirmação de recebimento por parte da contratada, ficando sob sua responsabilidade a verificação 
da conta de e-mail. 

5.24. Participar da reunião inaugural a ser agendada com a fiscalização do contrato. 

5.25. Fornecer aos seus funcionários EPIs adequados à execução dos serviços e responsabilizar-se por seu uso 
obrigatório, durante todo período de execução do objeto, bem como as ferramentas e os equipamentos necessários para a 
execução de todos os serviços previstos no Termo de Referência. 

5.26. Comunicar ao TRE-DF, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência 
de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais. 

5.27. Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação quanto à regularidade fiscal, a contratada 
terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação da fiscalização, para regularizar a situação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo da rescisão do contrato a critério da Administração.. 

5.28. A partir de 11 de junho de 2022, data seguinte ao dia em que se encerra a vigência das atuais contratações 
(Contrato nº 12/2016 firmado com a empresa Claro S/A  que tem como objeto principal links de comunicação de dados 
MPLS e  o Contrato  nº 13/2016 firmado com a empresa Telefônica S/A  que tem como objeto principal links de 
comunicação de dados via INTERNET IP para o Ed. Sede do TREDF e ADSL GERENCIAVEIS nos pontos remotos), a fim 
de evitar a  interrupção dos serviços atualmente prestados e não causar prejuízos ao Tribunal e à sociedade do Distrito 
Federal, a contratada poderá, caso exista viabilidade técnica, e mediante solicitação do TRE-DF, subcontratar os serviços 
de empresa(s) que possua(m) infraestrutura instalada para operar os serviços de imediato, até que toda a instalação da 
nova contratação seja recebida, conforme prazos definidos no Termo de Referência.   

5.28.1. No caso de subcontratação, a remuneração dos serviços, subordinada à existência de dotação 
orçamentária, corresponderá, no máximo, aos atuais preços contratados pelo TRE-DF, salvo negociação que permita 
preços menores (tabela abaixo), e deverão ser prestados conforme especificações atuais e nos seguintes quantitativos 
estimados: 

 

Contrato 12/2016 - Contrato Claro S/A 

  Quantidade Valor Unitário Valor Mensal 

R$ R$ 
FORNECIMENTOS DAS LINHAS 
A)   CONEXÃO TRE 1 14.333,72 14.333,72 

B)   Link DEDICADO TIPO I 23 1.775,89 40.845,47 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO 
C)   SGRS 24 117,52 2.820,48 

TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE 1 (A+B+C) 57.999,67 

 

Contrato 13/2016 - Telefônica S/A 

  Quantidade Valor Unitário Valor Mensal 
 R$ R$ 

FORNECIMENTOS DAS LINHAS 
A)    LINK TRE – 
REDUNDANTE 2 4.256,00 8.512,00 

B)    Link (ADSL 
GERENCIAVEL) - 
REDUNDANTE 

26 481,00 12.506,00 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO 
C)    SGRS - REDUNDANTE 28 0,0001 0,00 

TOTAL MESAL ESTIMADO (A+B+C) 21.018,00 

5.28.2. Caso seja necessário, o disposto nesta clausula 5.28 poderá ser solicitado, exclusivamente em 
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relação aos quantitativos imprescindíveis à manutenção dos serviços, e desde que haja acordo com a contratada. 
6.                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessários à execução 
do contrato; 

6.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições dos equipamentos, fixando prazo para a 
sua correção de acordo com os definidos no Termo de Referência (Anexo I ao Edital); 

6.3. Verificar se a instalação dos links está de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, 
podendo sustar, recusar, mandar fazer/refazer ou desfazer qualquer serviço que esteja em desacordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência; 

6.4. Atestar a(s) notas fiscal(ais) apresentada(s) pela CONTRATADA referentes aos  os serviços prestados 
mensalmente, conforme especificações descritas no Termo de Referência. 

6.5. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados, ou ainda propor aplicações de penalidades e sanções administrativas 
regulamentares e contratuais cabíveis, conforme os termos e condições estabelecidas no instrumento contratual. 

6.7. Fornecer a infraestrutura necessária para o pleno funcionamento dos Serviços, seguindo as especificações 
técnicas fornecidas pela CONTRATADA e dentro das normas ABNT relacionadas. Entende-se como infraestrutura: 

6.7.1. Alimentação (disponibilização de energia elétrica estabilizada e aterrada) para os Equipamentos de 
Comunicação necessários à implantação da rede. 

6.7.2. Infraestrutura do ambiente (cabeamento lógico da rede interna e rack para instalação dos 
equipamentos, certificado de acordo com as normas nacionais e internacionais). 

6.8. Validar e aprovar os serviços executados, em conformidade com as regras e requisitos estabelecidos no Termo de 
Referência e em seu Anexo I - NMS (Níveis Mínimos de Serviço). 

6.9. Providenciar o acesso controlado dos profissionais da CONTRATADA ao ambiente de TI, incluindo bibliotecas de 
programas, políticas, normas, procedimentos, metodologias, bases de dados, ferramentas, de acordo com pré-requisitos 
definidos nas comunicações formais de demanda. 

6.10. Responsabilizar-se pela guarda e integridade dos equipamentos recebidos. No momento da instalação, deve ser 
fornecida uma relação dos equipamentos de comunicação que serão instalados na unidade, com todas as informações 
estabelecidas no processo de ativação. Esta ordem de serviço deve ser assinada pelo representante da CONTRATANTE 
que acompanhou o processo de instalação. 

6.11. Realizar reunião inaugural antes do início efetivo da prestação de serviço entre a fiscalização e a Contratada e 
juntar aos autos posteriormente a ata de reunião, com informações sobre participantes e assuntos discutidos. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento a cargo da CONTRATANTE, mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, será 
efetuado, no prazo previsto no item 3.22.10 do Termo de Referência, contados do recebimento da nota fiscal ou do 
documento hábil equivalente, que deverá conter a indicação do banco, da agência bancária e do número da conta corrente, 
sem erro ou rasura, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na legislação em vigor, tais 
como COFINS, ISS e PIS/PASEP. 

7.1.1. O atesto do gestor do contrato ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados do  recebimento das notas 
fiscais, que será encaminhada à área financeira para  pagamento nos seguintes prazos:   

7.1.1.1. 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal, nos casos dos valores  que não 
ultrapassem o limite de que trata a Lei n. 8.666/1993, art. 24, inciso II,  neste caso o prazo para atesto será de 2 (dois) dias 
úteis contados do recebimento  da nota fiscal;   

7.1.1.2. 10 (dez) dias úteis contados do atesto nos demais casos. 

7.1.2. As notas fiscais deverão consignar, concomitantemente ao período considerado, os  descontos 
proporcionais relativos ao desempenho da CONTRATADA no que diz  respeito ao atendimento dos níveis de serviços 
especificados no Anexo I – Níveis  Mínimos de Serviço (NMS), e serão acompanhadas das respectivas memórias de  
cálculo dos descontos lançados. 
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7.1.3. Preliminarmente ao envio da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá encaminhar ao Gestor do Contrato 
os relatórios referentes à  prestação dos serviços prestados mensalmente e, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio 
dos documentos, o Gestor do Contrato deverá analisar a documentação  enviada e autorizar a emissão das notas fiscais. 

7.1.4.     O pagamento mensal ficará vinculado ao cumprimento do Nível Mínimo de Serviço (NMS) definido no 
Anexo I ao Termo de Referência, bem como pela análise de ausências de prestação de serviços e sanções administrativas. 

7.1.5. O valor do pagamento mensal dos serviços será calculado como sendo o valor mensal do contrato 
subtraídos os descontos pela aplicação do Nível Mínimo de Serviço (NMS), glosas (por não prestação de serviços) e multas 
(sanções administrativas) computadas e aplicáveis no período correspondente.  

VPM = VMC - TDGM 

Onde: 

VPM = Valor a Ser Pago no Mês. 

VMC = Valor Mensal do Contrato. 

TDGM = Total de Descontos, Glosas e Multas no Mês. 

7.2. No caso de atraso ou inexecução parcial do contrato, a CONTRATANTE disporá de até 40 (quarenta) dias para a 
realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou do documento hábil equivalente, que somente 
poderá ser recebida(o) após o recebimento definitivo do objeto contratado. 

7.2.1. A retenção de tributos não será efetuada, caso a CONTRATADA apresente junto com a nota fiscal ou o 
documento hábil equivalente, a comprovação de que a mesma é optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 
7.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal ou o documento 
hábil equivalente, além dos relatórios mencionados no item 7.1., os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 
8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
União; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943. 

7.4. Erro/rasura na nota fiscal ou no documento hábil equivalente, constituem fatos impeditivos do pagamento 
correspondente, não implicando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se a execução do objeto do certame não se 
coadunar com as condições estipuladas neste instrumento. 
7.6. Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua para isso, o Tribunal 
pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, 
proporcionalmente aos dias de atraso. 

7.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos da Cláusula Onze – PENALIDADES, deste instrumento. 

7.8. A CONTRATADA deverá observar, ainda, as condições estabelecidas no item 3.22 do Termo de Referência. 

8.        CLÁUSULA OITAVA – VALOR E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de 
R$____________________________, perfazendo o valor anual de R$__________________________, conforem preços 
unitários e totais a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
CONTRATADA  INSTALAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL  
VALOR 
ANUAL  
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1 LINK MPLS DE 
50MBps 23 23    

2 CONCENTRADOR 
MPLS 1.000 MBps 1 1    

3 LINK INTERNET IP 
DE 50 MBps 23 23    

4 LINK INTERNET IP 
DE 1.000 MBps 2 2    

TOTAL R$ R$ 

8.2. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo 
no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.  

8.3. Caso seja de interesse da CONTRATANTE, o objeto deste contrato poderá ser aumentado ou diminuído até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além do limite estabelecido mediante 
acordo entre as partes, conforme o disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada 
a aceitar o acréscimo ou a diminuição nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço. 

9. CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 

9.1. A presente contratação terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da última assinatura no SEI 
(Sistema Eletrônico de Informações), nos termos do art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993. 

10. CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 

10.1. Os preços dos serviços/insumos objeto do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, 
contado da data limite para apresentação da proposta , ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos 
efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do Índice de Serviços de 
Telecomunicações (IST), ou outro que venha a substituí-lo, mantido pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 
acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula: 

R = (l – lo) x P, onde: 
Io 

a) Para o primeiro reajuste: 

R = Reajuste procurado. 

I = índice relativo ao mês do reajuste. 

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta. 

P = Preço atual dos serviços 

b) Para os reajustes subsequentes: 

R = Reajuste procurado. 

I = índice relativo ao mês do novo reajuste. 

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste pactuado. 

P = Preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado  
10.2. A administração, antes de conceder o reajuste, poderá exigir que a CONTRATADA apresente planilha 
demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no período do reajuste proposto. 

11. CLÁUSULA ONZE – PENALIDADES 

11.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato a CONTRATADA poderá sujeitar-se à multa moratória 
a ser calculada sobre o valor da parcela dos objetos/serviços entregues ou prestados em atraso, a título de cláusula penal, 
nos termos do art. 86, da Lei nº 8.666/93, observadas as seguintes disposições: 

11.1.1. Poderá haver isenção de multa caso o atraso seja de até 5 (cinco) dias e não acarrete prejuízos à 
Administração, mediante manifestação do fiscal do contrato e desde que o contratado não seja reincidente no atraso (neste 
caso, não será necessária a abertura de procedimento sancionador);  
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11.1.2. Multa de 3% (três por cento) calculado sobre o valor mensal do contrato, quando o atraso for de até 10 
(dez) dias, excetuada a hipótese do item antecedente; 

11.1.3.  Multa de 5%(cinco por cento) calculado sobre o valor mensal do contrato desde o 11º (décimo primeiro) 
dia de atraso, até 20 (vinte) dias; 

11.1.4.  Multa de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor mensal do contrato desde o 21º dia, acrescido de 
0,50% (cinquenta centésimo por cento) por dia de atraso, até o 30º dia de atraso, caso em que o contrato poderá ser 
rescindido e aplicada penalidade mais grave por inexecução total ou parcial. 

11.1.5. A partir do 31º dia de atraso, caso o interesse público recomende a não rescisão contratual, a multa de 
mora será de 16% (dezesseis por cento) calculado sobre o valor mensal do contrato, acrescido de 1% (um por cento) por 
dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, e até o máximo de tempo de mora a ser 
suportado pela Administração, caso em que o contrato deverá ser rescindido e aplicada penalidade mais grave por 
inexecução total ou parcial do contrato. 

11.1.6. Poderão ser aceitas justificativas para prorrogação de prazo ou isenção de multa moratória, desde que 
enquadradas em uma das hipóteses legais. 

11.2. Com fundamento nos artigo 87, incisos I e II, da Lei n.º 8.666/93 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, nos casos de 
fraude ou falha na execução do contrato, comportamento de modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal, inexecução total 
ou parcial do objeto ou de descumprimento de obrigações contratuais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a 
CONTRATADA poderá ser apenada, isolada ou juntamente com a multa definida no item 11.2.2, com as seguintes 
sanções: 

11.2.1. Advertência, por escrito, nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, consideradas 
falhas leves, desde que não resultem em prejuízos para a CONTRATANTE; 

11.2.2. Multa compensatória no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor anual do Contrato ou da 
parcela inadimplida, conforme o caso, nos casos de fraude ou falha na execução do contrato, comportamento de modo 
inidôneo, cometimento de fraude fiscal, bem como de inexecução contratual ou descumprimento de obrigações contratuais, 
observadas as seguintes disposições:  

a) 0,07%(sete centésimos por cento) ao dia, limitado a 2,0% (dois por cento) do valor anual do 
contrato, quando deixar de apresentar garantia financeira exigida para a execução do contrato, se houver, no prazo 
definido no instrumento contratual (para atrasos superiores a 5 dias) 

b) Até 2% (dois por cento) sobre o valor anual do contrato, quando o contratado deixar de manter as 
condições de habilitação e desde que não seja causa de aplicação de advertência; 

c) Até 3% (três por cento) sobre o valor anual do contrato, na hipótese de não cumprimento de 
obrigações acessórias do contrato e que não tenham causado prejuízos ao Tribunal e desde que não seja causa de 
aplicação de advertência; 

d) De 3% (três por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor anual do contrato, na hipótese de 
não cumprimento de obrigações acessórias do contrato e que tenha causado prejuízos ao Tribunal; 

e)  De 5% (cinco por cento) até 15 % (quinze por cento) sobre o valor anual do contrato, quando o 
contratado deixar de prestar alguns dos serviços contratados ou entregar alguns bens, sem que haja maiores prejuízos 
ao Tribunal e desde que não se configure a inexecução total do contrato (além de aplicada a multa compensatória, deverá 
ser glosado do pagamento o valor dos itens não entregues ou serviços não prestados); 

f)  De 7% (sete por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, quando o 
contratado deixar de prestar alguns dos serviços contratados ou entregar alguns dos bens, desde que haja maiores 
prejuízos ao Tribunal e que não se configure a inexecução total do contrato, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas em lei e no contrato (além de aplicada a multa compensatória, deverá ser glosado do pagamento o valor dos itens 
não entregues ou serviços não prestados); 

g)  De 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, quando o 
contratado deixar de prestar alguns dos serviços contratados ou deixar de entregar alguns dos bens, caso a contratação 
seja destinada à demanda relacionada a pleito eleitoral e que não se configure a inexecução total do contrato, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas em lei e no contrato (além de aplicada a multa compensatória, deverá ser 
glosado do pagamento o valor dos itens não entregues ou serviços não prestados); 

h) 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato, caso o contratado cometa fraude na execução, 
fraude fiscal ou comportamento inidôneo, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei e no contrato; 
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i) 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato, em caso de inexecução total do contrato, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas em lei e no contrato; 

j) A reincidência específica acarretará multa em percentual equivalente ao dobro daquela aplicada 
inicialmente, limitada a 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato ou da parcela inadimplida. 

11.2.2.1. A configuração ou não de prejuízos ao Tribunal, de pequena ou grande monta, deverá ser 
informada pelo fiscal ou superior hierárquico na instrução do processo de penalização. 

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo da multa prevista neste contrato e demais cominações legais, nos casos de fraude na execução do 
contrato, comportamento de modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal, falhas consideradas gravíssimas na 
execução do contrato e inexecução total do contrato, observado o seguinte escalonamento: 

a)   Descumprimentos reiterados que motivem a rescisão unilateral do contrato; falhas 
gravíssimas na execução do contrato, condutas dolosas graves ou inexecução parcial do contrato, que causem 
graves transtornos ou prejuízos ao TRE-DF ou terceiros penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, 
com consequente descredenciamento do SICAF, pelo período de 4 (quatro) a 15 (quinze) meses, cumulada ou não com 
multa prevista neste contrato; 

b)   Inexecução total do contrato: penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com 
consequente descredenciamento do SICAF, pelo período de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses, a depender dos 
prejuízos causados no caso concreto. 

c) Cometimento de crime, fraude na execução contratual, fraude fiscal,  apresentação de 
documentação falsa, comportamento de modo inidôneo: penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, 
com consequente descredenciamento do SICAF, pelo período de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses. 

11.2.3.1. Para os fins desta cláusula e conforme disposto no Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos deste TRE-DF, instituído pela Portaria Presidência nº 81/2020: 

a) Consideram-se falhas gravíssimas na execução contratual o inadimplemento 
inescusável de obrigações assumidas pelo contratado ou inexecução parcial do contrato, que causem graves transtornos 
ou prejuízos ao Tribunal ou a terceiros; 

b) Considera-se inexecução total do contrato a ocorrência de falhas na execução do 
contrato que configurem a sua inexecução total, deixando o contratado de entregar o bem ou executar o serviço pactuado. 

c) Considera-se comportar-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a 
prejudicar o bom andamento da execução contratual, tais como: 

i.    prestar informações falsas, especialmente quanto ao enquadramento como ME ou 
EPP; 

ii.   apresentar documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda 
ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informações; 

iii. praticar atos direcionados a prejudicar a regular execução do contrato, tal como agir 
em conluio ou em desconformidade com a lei (atos ilícitos); 

iv.  reputar-se-ão inidôneos os atos descritos no art. 88 da Lei nº 8.666/93 (contratadas 
que I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou III - demonstrem não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados)  e os atos tipificados como crime 
pelos arts. 337-F, 337-I, 337-J, 337-K e 337-M do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940). 

d) Considera-se fraudar na execução contratual a prática de qualquer ato destinado a 
obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública. 

11.3.       No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a apresentação de 
defesa prévia no prazo de 15  (quinze) dias úteis, nos termos do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos do TRE-DF, instituído pela Portaria Presidência nº 81/2020. 
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11.3.1. Aberto o procedimento para aplicação de penalidade de fatos ocorridos durante a execução contratual e 
nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, as 
notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas para o e-mail cadastrado no SEI, quando 
houver, ou para o e-mail informado na proposta. 

11.3.2. Considerar-se-á recebida a notificação e, consequentemente, o início da contagem do prazo, o dia útil 
seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

11.3.3. É obrigação da CONTRATADA informar ao TRE-DF as alterações que vierem a ocorrer no correio 
eletrônico informado. 

11.3.4. Quando a conduta omissiva ou comissiva da CONTRATADA ensejar o enquadramento em tipos 
distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave, salvo se for possível a aplicação cumulativa. 

11.3.5. A aplicação das penalidades previstas neste contrato independe da comprovação de dolo ou má-fé da 
CONTRATADA. 

11.4.  Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento das multas, seus valores serão descontados do pagamento da 
obrigação principal e, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

11.4.1. Se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 
garantia contratual, se houver. 

11.4.2. A multa será recolhida no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência do contratado da 
decisão que a houver aplicado. Em caso de interposição de recurso, o prazo para pagamento será contado da ciência da 
decisão que tiver julgado o recurso. 

11.4.3. Caso não quitada a multa no prazo estabelecido, se não houver saldo disponível para pagamento 
(inclusive em conta vinculada, se for o caso) e na hipótese de a seguradora se negar à quitação (para seguro garantia), o 
valor da multa será devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA. 

11.4.4. Na hipótese de cobrança pela PGFN, o valor da multa será atualizado conforme disciplinado pelo órgão 
competente ou consoante determinação judicial, se for o caso. 
11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

II – a não reincidência da infração; 

III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva; 

IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais;  

V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração; 

VI - as justificativas apresentadas pela CONTRATADA;  

VII - a gravidade da conduta;  

VIII - a existência de agravantes e atenuantes da penalidade; e 

IX - outras ponderações que se fizerem necessárias ao caso concreto. 

11.6. As penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e multa poderão ser agravadas, 
respectivamente, em 50% (cinquenta por cento) até o limite de 60 (sessenta) meses e em 30% (trinta por cento) até o limite 
máximo possível para a penalidade de multa, quando: 

I - o contratado deliberadamente não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo; 

II - restar comprovado dolo e/ou má-fé; 

III - dos atos praticados decorrer prejuízo financeiro ao TRE-DF, de grande relevância; 

IV - restar comprovada a apresentação de documentação falsa; 

V - a contratação pretendida tiver por objetivo suprir demanda relacionada com pleito eleitoral. 

11.7.  As penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e multa poderão ser reduzidas pela metade, 
apenas uma vez, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes, quando: 
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I - a conduta praticada tenha sido decorrente de falha escusável do contratado; 

II - da conduta não decorrer dano ao TRE-DF; 

III - a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para 
os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente comprovado e, bem assim, 
a ausência de dolo; e 

IV – outras hipóteses que indiquem a necessidade de redução da penalidade imposta, observado o caso concreto. 

11.8. A multa de valor irrisório poderá deixar de ser aplicada ou ser convertida em pena de advertência, a critério da 
autoridade competente, observados os termos do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do TRE-
DF, instituído pela Portaria Presidência nº 81/2020. 
11.9. Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF – Sistema Integrado de Cadastro 
de Fornecedores, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União – CEIS e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas  - CNEP, conforme o caso. 

11.9.1. A inscrição da penalidade nos sistemas supracitados deve-se dar apenas após a decisão administrativa 
definitiva, julgado eventual recurso. 

11.9.2. Em caso de aplicação de penalidades restritivas de contratar com o poder público, previstas neste  
instrumento contratual, o período de duração de penalidade impeditiva/suspensiva deverá ser contado somente a partir da 
publicação do extrato de penalidade no DOU, após julgamento de eventual recurso. 

11.10.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este 
será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União ou cobrado judicialmente 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO 

12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/1993. 

12.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.1.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por 
via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de Termo de Rescisão ao 
contrato, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

c) Judicial, nos termos da legislação. 

12.1.3. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

12.1.4. De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos 
incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Devolução de garantia, se houver; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

c) Pagamento do custo de desmobilização, se houver. 

12.1.5. A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

a) Execução da garantia contratual para ressarcimento, à CONTRATANTE, dos valores das multas 
aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas, quando houver; 

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

12.1.6. Em caso de ocorrência de fusão, incorporação ou cisão da pessoa jurídica CONTRATADA, o Contrato 
poderá ter continuidade desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: 
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a) sejam observados pela nova empresa os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital; 

b) sejam mantidas as condições estabelecidas no contrato original. 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e 

d) haja a anuência expressa da Administração quanto à continuidade do contrato. 

13. CLÁUSULA TREZE - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1. A despesa decorrente desta contratação correrá às expensas do orçamento de 2022 e seguintes, na  ação 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal (20GP), na natureza de despesa 3390.40 - Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ, no subitem 13 - Comunicação de Dados e Redes em Geral. 
 

14.  CLÁUSULA QUATORZE – DOS DEVERES DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DE DADOS (LEI GERAL DE 
PROTAÇÃO DE DADOS - LGPD) 

14.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais 
colhidos na execução contratual, atuando na seguinte forma: 

14.1.1. A coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, se houver, será realizada 
mediante prévia e fundamentada aprovação do TREDF, 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; 

14.1.2. Encerrada a vigência do contrato e não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais (caso 
tenha havido tratamento de dados pessoais), sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA providenciará o descarte de 
forma segura. 

14.2. Salvo quanto ao tratamento de dados indicado no art. 4º da Lei Federal nº 13709/18, que trata das exceções de 
tratamento previsto legalmente, a CONTRATANTE se obriga a dar ciência prévia à CONTRATADA se houver uso dos 
dados privados, zelando pelos princípios da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a necessidade de 
exposição específica da finalidade, sem prejuízo da mera correção dos dados. 

14.3. A CONTRATADA e seus empregados e colaboradores obrigar-se-ão a manter, mesmo após o término da vigência 
contratual, a mais absoluta confidencialidade sobre dados pessoais disponibilizados e conhecidos em decorrência da 
prestação de serviços desta contratação, bem como tratá-los como matéria sigilosa. 

14.4. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e colaboradores que atuarão na prestação de 
serviços objeto do contrato, acerca das obrigações e condições acordadas no contrato, inclusive no tocante à Política de 
Privacidade de Dados do TREDF e Política de Segurança da Informação no âmbito da Justiça Eleitoral. 

14.5. Eventual acesso indevido pela CONTRATADA às bases de dados não autorizados por este Contrato e que 
contenham dados pessoais implicará para a CONTRATADA e seus prepostos o dever de sigilo por no mínimo 10 (dez) 
anos, contados do final da vigência contratual. 

14.6. Denomina-se Incidente de Segurança de Violação de Dados Pessoais toda ocorrência que possa acarretar riscos ou 
danos relevantes aos titulares de dados pessoais. 

14.6.1. Havendo ocorrência de Incidente de Segurança de Dados Pessoais, no qual se atinja dados pessoais 
eventualmente coletados e/ou tratados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá dar ciência da ocorrência, 
adotando as medidas necessárias para o seu saneamento. Neste caso, serão adotadas as providências previstas na LGPD 
e a contratada poderá vir a ser chamada para colaborar no preenchimento do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, 
quando pedido pela ANPD, conforme o arts. 32 e 38 da LGPD, a critério do Encarregado de Dados do TREDF. 

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO 

15.1. Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às expensas da CONTRATANTE, de acordo 
com o previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – CASOS OMISSOS 

16.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão por suas cláusulas, pelo disposto na 
Lei nº 8.666/93 — que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública — e demais normas que 
disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de direito público, 
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aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma 
do artigo 54, c/c o inciso XII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

17. CLÁUSULA DEZESSETE – FORO 

17.1. Fica eleito, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, o foro Seção Judiciária de Brasília-DF, 
com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi lavrado o presente Termo que será assinado 
eletronicamente no SEI – Sistema Eletrônico de Informações ou, em caso de impossibilidade, impresso e assinado em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 

 

Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 
Presidente do TRE-DF 

Contratante 
 

Senhor(a) 
Contratada 


