PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 42/2021 – SRP

Processo nº 4285/2021

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO, através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 13/2021 da
Presidência desta Corte, comunica aos interessados que devidamente autorizado
pelo Sr. Ordenador de Despesas nos autos do processo em referência fará realizar
licitação por meio de utilização de recursos de tecnologia de informação INTERNET, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE/GRUPO E MENOR
PREÇO UNITÁRIO POR ITEM (ITENS 06 E 07), nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, bem como dos Decretos nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e
nº 3.784, de 06 de abril de 2001, nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, nº 7.892 de
23 de janeiro de 2013 e suas alterações e ainda pela Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.248 de 23 de outubro de 1991, Decreto 7.174 de
12 de maio de 2010, bem como pelo Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015 e,
subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, além das cláusulas e
condições constantes deste edital.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
(UASG 080009)
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 19/10/2021, ÀS 09 HORAS.

I - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
VALIDAÇÃO, EMISSÃO E/OU GRAVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, BEM
COMO SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA LOCAL PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO
DE CERTIFICADO DIGITAL E AQUISIÇÃO DE MÍDIAS CRIPTOGRÁFICAS DO
TIPO TOKEN USB, conforme descrito abaixo e detalhado no Termo de Referência:
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LOTE/GRUPO 01
Item 01: Serviço de validação, emissão de certificado digital A1 para pessoa
jurídica, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.1 do Termo de
Referência.
Quantidade a ser registrada: 4 (quatro) unidades.
Item 02: Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital, Cert-JUS,
institucional, A3, para pessoa física, cujas especificações estão detalhadas no
subitem 3.1.2 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2.000 (duas mil) unidades.
Item 03: Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital A3 para
pessoa jurídica, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.3 do Termo
de Referência.
Quantidade a ser registrada: 3 (três) unidades.
Item 04: Serviço de validação, emissão de certificado digital SSL, padrão AC-JUS,
ICP – Brasil, para equipamento de rede, cujas especificações estão detalhadas no
subitem 3.1.4 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2 (duas) unidades.
Item 05: Visita técnica para validação da documentação, emissão e gravação
de certificado digital, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.5 do
Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 10 (dez) unidades.
ITEM 06 – Serviço de validação, emissão de certificado digital para assinatura
de código JAVA (Codesign), cujas especificações estão detalhadas no subitem
3.1.6 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2 (duas) unidades.
ITEM 07 – Dispositivo do tipo token para armazenamento do certificado
digital, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.7 do Termo de
Referência.
Quantidade a ser registrada: 1.400 (um mil e quatrocentas) unidades.
1.1.1 As quantidades mínimas para as remessas serão conforme a tabela
abaixo:
Item

Produto

1

Serviço de validação, emissão de certificado
digital A1 para pessoa jurídica

Comissão Permanente de Licitação

Quant. mín. por
pedido
1 unidade

2

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

2

3
4

5
6

7

Serviço de validação, emissão e gravação de
certificado digital, Cert-JUS, institucional, A3, para
pessoa física
Serviço de validação, emissão e gravação de
certificado digital A3 para pessoa jurídica
Serviço de validação, emissão de certificado digital
SSL, padrão AC-JUS, ICP – Brasil, para
equipamento de rede
Visita técnica para validação da documentação,
emissão e gravação de certificado digital
Serviço de validação, emissão de certificado
digital
para
assinatura
de
código
JAVA
(Codesign)
Dispositivo
do
tipo
token
para
armazenamento do certificado digital

100 unidades

1 unidade
1 unidade

1 unidade
1 unidade

10 unidades

1.1.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto
descritas no Sistema Comprasnet e as constantes deste edital e seus anexos,
prevalecerão as últimas.
1.2 Não serão admitidas adesões à ata de registro de preços.
1.3 O TRT não se obriga a adquirir o produto licitado na quantidade indicada no item
1.1, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens,
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art.15, § 4º, da Lei 8.666/93, e art. 16 do Decreto nº
7.892/13.
1.4 A efetivação de contratações resultantes da ata de registro de preços, após 6
(seis) meses do início de sua vigência, será precedida de verificação da
vantajosidade de sua utilização, por meio de pesquisa de mercado.
1.5 A despesa com esta contratação correrá durante o presente exercício à conta da
seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 02.122.0033.4256.0033,
Itens nº 33.90.30, 33.90.40 do Orçamento Geral da União.
1.6 Fazem parte deste edital:
- Termo de Referência;
- Anexo I – Locais de Emissão de Certificados Digitais;
- Anexo II – Modelo de Ordem de Serviço;
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- Anexo III - Modelo de Declaração Ref. Resolução Nº 07/05 do Conselho Nacional
de Justiça;
- Anexo IV - Modelo de Declaração ref. Leis de combate à discriminação de raça ou
de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo.
- Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços.
- Minuta do Contrato.
II - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
2.1 Até às 16 horas do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente ato convocatório ou
enviar pedidos de esclarecimentos, por meio eletrônico, via internet, através do
seguinte endereço: pregao.eletronico@trt1.jus.br, informando o número do pregão.
2.2 O pregoeiro decidirá sobre a impugnação e/ou responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento
do pedido.
2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo.
2.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
2.5 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão respondidos pelo
pregoeiro e divulgados nos sítios www.trt1.jus.br e www.comprasnet.gov.br, cabendo
aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção das
informações prestadas.
III - DA REFERÊNCIA DE TEMPO
3.1 Todas as referências de tempo no edital, no Aviso e durante a Sessão Pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
IV - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Esta licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico será realizada em sessão
pública on line, conforme condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e
no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.
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4.2 Para participação neste Pregão, além de disporem, por seus próprios meios, dos
recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do sistema
eletrônico, as empresas deverão:
a) atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto
ao objeto, à documentação e demais exigências;
b) estar devidamente credenciadas no sistema Comprasnet, Secretaria de
Gestão (SEGES) do Ministério da Economia, por meio do sítio
www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico;
c) possuir registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores (SICAF).
4.3 Não poderão participar:
a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação com este TRT
da 1ª Região, conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
b) empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com a União
Federal, conforme disposto no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 49, do
Decreto nº 10.024/2019;
c) empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conforme previsto no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;
d) empresas com falência decretada, sob as penas da legislação vigente, e
empresas em recuperação judicial e extrajudicial salvo se amparadas em
certidão emitida pela instância judicial competente;
e) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
f) servidores ou dirigentes deste órgão, conforme artigo 9º, III da Lei 8.666/93;
g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando
nesta condição, em observância ao entendimento fixado no Acórdão nº
746/2014-Plenário do TCU;
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h) 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, em
atendimento ao disposto no artigo 2º, inciso VI, da Resolução Nº 07/2005 do
Conselho Nacional de Justiça;
i) Empresários proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do
disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98.

V - DO CREDENCIAMENTO
5.1 Os interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o
credenciamento perante a Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério da
Economia provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação, no site
www.comprasnet.gov.br, observado o seguinte:
a) o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
b) o credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
c) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de
acesso;
d) o credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do
sistema eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico.
5.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao órgão

Comissão Permanente de Licitação

6

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.3 O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
VI - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 Os licitantes deverão encaminhar proposta, juntamente com os documentos de
habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.2 O proponente deverá consignar nos campos apropriados do sistema
eletrônico:
a) o PREÇO UNITÁRIO para o item, expresso em Reais, incluindo todos os
impostos, taxas, fretes, seguros e demais custos diretos e indiretos
pertinentes ao fornecimento do objeto;
b) a quantidade a ser registrada;
b.1) Não será aceito quantitativo inferior ao total previsto para
registro.
6.2.1 O PROPONENTE DEVERÁ COTAR TODOS OS ITENS QUE
COMPÕEM O LOTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
6.3 A proposta deverá ainda especificar, nos campos apropriados do sistema a
marca e demais referências que identifiquem o produto cotado.
6.4 No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluídas
todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as
informações relativas aos prazos de entrega, garantia e validade da proposta, cuja
omissão e/ou contrariedade implica a aceitação das condições e prazos indicados
neste edital.
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6.5 A documentação comprobatória dos requisitos de habilitação
estabelecidos no Capítulo XIV deste edital deverá ser anexada no campo
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” do sistema Comprasnet, no momento do
cadastramento da proposta.
6.5.1 Os licitantes ficarão dispensados de anexar os documentos de
habilitação que estejam cadastrados e disponibilizados para download no SICAF,
dentro do prazo de validade.
6.6 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
6.7 O cadastramento da proposta implica a aceitação plena e total das
condições deste edital e seus anexos.
6.8 É vedado ao licitante apor na proposta qualquer elemento que possa
identificá-lo, sob pena de desclassificação.
6.9 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão
pública.
6.10 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.
6.11 Os licitantes devem encaminhar, no ato de envio de suas propostas, de forma
virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as
seguintes declarações:
a) Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;
b) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
c) Declaração de elaboração independente de proposta;
d) Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
considerando o disposto nos arts. 18-A, §1º c/c o art. 3º e art. 18-E, § 3º da
referida norma;
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e) Que 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;
f) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991;
g) Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no artigo 429
da CLT.
h) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 5º do Decreto nº 7.174/2010
(para o item 07), caso pretenda exercer o direito de preferência disposto no
mencionado Decreto e disponha da documentação comprobatória para tal fim,
prevista neste edital.
6.12 O licitante declarará ainda, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências
do edital.
6.13 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos e exigências
estabelecidos nos subitens 6.11 e 6.12 sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
VII - DA SESSÃO PÚBLICA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 A partir do horário previsto no preâmbulo do edital terá início a sessão pública
virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
7.2 Iniciada a sessão pública, não serão admitidas solicitações de desistência
de proposta.
7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
7.4 O sistema eletrônico ordenará automaticamente somente as propostas
classificadas pelo pregoeiro, as quais participarão da fase de lances.
Comissão Permanente de Licitação
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7.5 O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando,
no chat, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos
para a reabertura da sessão.
7.6 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a
sessão pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
pregoeiro ou de sua desconexão.
VIII - DA ETAPA DE LANCES
8.1 Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando
então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
8.2 Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
8.2.1 Também no caso de grupo/lote, os lances serão ofertados para os
itens que o compõem.
8.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de
desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar, assim como não serão aceitos
lances com mais de duas casas decimais, os quais serão cancelados.
8.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e
quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
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IX – DO MODO DE DISPUTA
9.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa ABERTO, conforme
procedimento estabelecido no art. 32 do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019.
9.2 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$ 5,00 (cinco reais).
9.3 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos na Lei Complementar nº 123/2006, conforme capítulo X deste edital,
seguido da aplicação do direito de preferência disciplinado na Lei 8.248/1991 e no
Decreto 7174/2010 (somente em relação ao item 07) e critério estabelecido no § 2º
do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira
hipótese.
9.3.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem
anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
9.4 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
X - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA MICROEMPRESAS (ME) E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
10.1 Após a sessão de lances, caso haja o empate previsto na Lei Complementar nº
123/2006, o sistema eletrônico identificará a ME ou EPP e enviará uma mensagem
automática convocando-a para apresentar um novo lance inferior ao menor lance
ofertado, sendo-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
10.1.1 Caso a ME ou EPP convocada não ofereça uma nova proposta, serão
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
10.2 Caso nenhum licitante venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão
as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei nº 10.520/2002,
subsidiada pela Lei nº 8.666/93.

Comissão Permanente de Licitação

11

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

XI - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA EMPRESAS FORNECEDORAS DE
BENS COM TECNOLOGIA DESENVOLVIDA NO PAÍS E/OU QUE CUMPREM O
PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB) - (DECRETO 7.174/2010)
11.1 Por força do que dispõe o artigo 3º da Lei nº 8.248/91, regulamentada pelo
Decreto nº 7.174/10, será assegurada a preferência na contratação para o item 07,
para fornecedores de bens e serviços de informática e automação.
11.2 O exercício do direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174/10 será
concedido depois do encerramento da fase de lances e após, quando for o caso,
aetapa automática de convocação das microempresas e empresas de pequeno
porte de que trata o subitem 10.1.
11.3 A licitante que declarar no sistema, quando do cadastro de sua proposta, que
atende aos requisitos estabelecidos no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 2010,
devendo para tanto dispor da documentação comprobatória, será convocada pelo
sistema Comprasnet a exercer o seu direito de preferência, observada a seguinte
ordem de classificação, na forma definida pelo Poder Executivo Federal:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo
com o Processo Produtivo Básico (PPB);
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB.
11.4 As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto os
incisos acima terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às
médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.
11.5 Aplicar-se-ão as regras de preferência previstas neste item com a classificação
das licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima
da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e
o exercício do direito de preferência.
11.5.1 Serão convocadas as licitantes classificadas que estejam enquadradas
nas condições previstas no subitem 11.3 deste Edital, seguindo a ordem de
classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar
ou superar a melhor proposta válida.
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11.6 Consideram-se bens e serviços de informática e automação com tecnologia
desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado
junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada.
11.7 A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação
ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da
habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto 5.906, de
2006, ou pelo Decreto º 10.521/2020.
11.8 A comprovação será feita:
11.8.1 Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do
Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA; ou
11.8.2 Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação da licitante.
11.9 A licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta, na forma do subitem
14.4 deste edital, o(s) certificado(s) comprobatório(s) do atendimento da habilitação
para usufruir o benefício da preferência na contratação, para o qual se declarou
apta, estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 2010.
11.10 Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência,
seja por ter deixado de se manifestar no sistema Comprasnet quando do cadastro
de sua proposta, seja por não ter comprovado o preenchimento dos requisitos por
meio da documentação comprobatória estabelecida no art. 7º do Decreto nº 7.174,
de 2010, elencada acima, será declarada vencedora do certame a licitante detentora
da proposta mais bem classificada, antes da concessão da preferência na
contratação, para fornecedores de bens e serviços de informática e automação.
XII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
12.1 Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos
técnicos previstos no Termo de Referência, contiver o MENOR PREÇO GLOBAL
POR LOTE, para o lote 1 (itens 1 a 5) e MENOR PREÇO UNITÁRIO por item
(itens 6 e 7), devendo o preço proposto incluir todos os custos diretos e
indiretos pertinentes ao fornecimento do objeto.
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XIII – DA NEGOCIAÇÃO
13.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
13.1.1 A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de
comunicação (chat) disponibilizado no sistema e poderá ser acompanhada
pelos demais licitantes.
XIV - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
14.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estimado pela Administração, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º, no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
14.2 A proposta do licitante classificado em primeiro lugar deverá ser
encaminhada já adequada ao último lance ofertado após a negociação, via
sistema Comprasnet – por meio da funcionalidade “convocação de anexos” –
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação feita pelo pregoeiro no chat
de mensagens, sob pena de desclassificação.
14.2.1 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida
ferramenta, a critério do pregoeiro, poderá ser utilizado, para encaminhamento
de documentos, o endereço eletrônico pregao.eletronico@trt1.jus.br.
14.2.2 O não envio da proposta adequada ao último lance ofertado
significa a não manutenção da proposta. Nesse caso, será instaurado
processo administrativo podendo culminar com a aplicação das sanções
previstas neste edital.
14.3 A proposta comercial deverá conter as seguintes informações:
a) valores unitário e global de cada item;
b) descrever de forma correta, clara e precisa as características do produto
ofertado;
c) identificar a empresa fabricante, a marca do produto ofertado e, quando
existentes, modelo, código e demais referências necessários para a sua
identificação de forma inequívoca;
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d) prazo de entrega, de garantia e de validade da proposta;
e) razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), e-mail e o
respectivo endereço.
14.4 Caso a licitante tenha se beneficiado do direito de preferência do Decreto
nº 7.174/10, deverá encaminhar juntamente com a proposta, na forma do
subitem 14.2 deste edital, o(s) certificado(s) comprobatório(s) do atendimento
da habilitação para usufruir o benefício da preferência na contratação, para o
qual se declarou apta, estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 2010.
14.5 Não havendo indicação dos prazos acima mencionados ou na hipótese de
divergência em relação àqueles estabelecidos neste edital, serão considerados os
constantes do edital.
14.6 O licitante deverá abster-se de indicar faixa de valores ou utilizar expressões
que não permitam a identificação precisa do produto, tais como: no mínimo, no
máximo, aproximadamente, etc.
14.7 O Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de documentação
complementar, caso não seja possível comprovar, pela proposta, que a marca
e o modelo do produto ofertado para o item atendem a cada uma das
características presentes na especificação técnica constante do Termo de
Referência.
14.7.1 Para comprovação das exigências contidas no subitem 14.7, serão
aceitas páginas obtidas pela Internet do sítio do FABRICANTE, especificações
técnicas constantes de catálogos, prospectos, manuais, fichas técnicas ou
qualquer outro documento por este emitido.
14.8 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para
a habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.
14.9 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor e, ultrapassado o prazo para recurso, o objeto do Pregão será
adjudicado ao mesmo.
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XV - DA HABILITAÇÃO
15.1 A habilitação dos licitantes será verificada mediante a análise dos seguintes
documentos:
a)

1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente
registrado, tratando-se de sociedades empresárias, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de
seus administradores. No caso de sociedades simples, a inscrição
do ato Constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício. (Os documentos referidos neste item deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva);
3. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto deste edital;
d) Prova de Regularidade para com a Seguridade Social (INSS);
e) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
f) Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Fazenda
Municipal, conforme o caso.
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h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante art. 29, V,
da Lei nº 8.666/93;
i) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
j) Declaração de que não possui inscrição no Cadastro de Empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016 e de
não ter
sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as
leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil
e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos arts. 1º e 170 da
Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do
Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das
Convenções da OIT nos arts. nº 29 e 105, na forma do ANEXO IV.
15.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:
a)

SICAF;

b)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d)

Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União
- TCU;

15.2.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
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15.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
15.3 Os licitantes ficarão dispensados de apresentar os documentos de habilitação
que estiverem cadastrados no SICAF e dentro do prazo de validade.
15.3.1 No caso do subitem 15.3, o pregoeiro verificará a conformidade
das informações constantes na Declaração do SICAF com os correspondentes
documentos anexados ao sistema.
15.3.2 O pregoeiro poderá emitir, por meio de sítio na internet, a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) mencionada na alínea “h”, caso esta não
esteja cadastrada no SICAF.
15.3.3 Caso conste no cadastro do SICAF algum documento de habilitação
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá efetuar consulta nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões (internet), a fim de obter as
informações necessárias à habilitação do licitante.
15.3.4 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.
15.4 O pregoeiro verificará se o licitante efetuou, em campo próprio do sistema
Comprasnet, a declaração a que alude o subitem 15.1, alínea “i”.
15.5 Se as declarações a que aludem a alínea “j” do subitem 15.1 não forem
anexadas ao sistema Comprasnet no momento do cadastramento da proposta,
o pregoeiro solicitará que o arrematante proceda ao envio no prazo e na forma
do subitem 14.2 do edital.
15.6 Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF e/ou
que estejam com a data de validade expirada (não sendo possível
validação/consulta via internet), deverão ser anexados ao sistema Comprasnet no
momento do cadastramento da proposta comercial, conforme disposto no subitem
6.5 deste edital.
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15.7 O licitante deverá anexar juntamente com a proposta, na forma do subitem
6.5 do edital, pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou,
de forma satisfatória, conforme o lote ou item a que concorra:
a) Para o lote 01 (itens 01 a 05): serviço de certificação digital, com
características semelhantes e compatíveis com as descritas no Termo de
Referência, contendo, no mínimo, 700 (setecentas) unidades;
a.1) o quantitativo mínimo exigido na alínea “a” pode se
referir a apenas um ou ao somatório de 02 (dois) ou mais itens que
compõem o lote.
b) Para o item 06: serviço de certificação digital, com características
semelhantes e compatíveis com as descritas no Termo de Referência,
contendo, no mínimo, 01 (uma) unidade;
c) Para o item 07: fornecimento de mídias criptográficas do tipo
token, com características semelhantes e compatíveis com as descritas no
Termo de Referência, contendo, no mínimo, 500 (quinhentas) unidades.
15.8 Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade
técnica e operacional, desde que reste demonstrada a execução concomitante dos
contratos.
15.9 A arrematante, se julgar necessário, poderá apresentar cópias de contratos,
declarações ou outros documentos idôneos para comprovação/complementação das
informações e qualificações que, pelos Atestados, pretende demonstrar.
15.10 Todos os documentos exigidos poderão ser analisados pelo fiscal do futuro
contrato para emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pelo
pregoeiro(a), o(a) qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação.
15.11 A Contratante poderá promover visita às dependências da arrematante e
consulta às entidades competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações
contidas nos documentos requeridos.
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15.11.1 Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em
qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos
já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
15.11.2 Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais
não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento
digital.
15.12 Havendo alguma restrição na comprovação fiscal e trabalhista, será
assegurado às MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP) o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito, e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme estabelecido na Lei
Complementar nº 123/06.
15.12.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato
ou da ata, ou revogar a licitação.
15.13 Caso a licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por
intermédio de outro estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar
o CNPJ desse estabelecimento para consulta on line ao SICAF, observado o
disposto no subitem 15.6.
15.14 As Certidões terão o prazo de validade que lhes são próprios; inexistindo este
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
15.15 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos exigidos no presente edital.
15.16 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de
greve do órgão emissor, deverá o licitante apresentar declaração em papel timbrado
da empresa, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o
referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento
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atualizado, para fins de direito, em até 10 (dez) dias úteis, independentemente da
fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não
apresentação, às sanções previstas neste edital.
15.17 A ausência do envio da documentação exigida neste Edital ensejará a
instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação
das sanções previstas neste Edital.
15.18 Se a documentação de habilitação não estiver completa e em estrita
conformidade com as exigências deste Edital, o licitante será inabilitado.
15.18.1 Documentos apresentados com a validade expirada também
acarretarão a inabilitação do licitante.
15.19 As condições de habilitação deverão ser mantidas durante todo o
procedimento licitatório.
XVI - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
16.1 Tendo em vista a previsão constante no art. 10 do Decreto nº 7.892/13, os
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor,
visando a formação de cadastro de reserva na ata de registro de preços, para a
hipótese de impossibilidade de atendimento pelo fornecedor primeiro colocado da
ata.
16.2 No momento da homologação do certame, os licitantes serão convocados para
formação do cadastro de reserva.
16.2.1 Aqueles que desejarem, deverão registrar o interesse em fazer parte
do cadastro de reserva para o fornecimento do item, ao mesmo preço do licitante
vencedor, clicando em “Registrar Intenção de Participar do Cadastro de Reserva”,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da convocação.

XVII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1 Declarada a empresa vencedora no sistema, qualquer licitante poderá
manifestar, no prazo de 01 (uma) hora, motivadamente, em campo próprio, a
intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões. Será concedido o prazo
de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso escritas, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número
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de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
17.1.1 O encaminhamento das razões de recurso e das contrarrazões deverá
ser feito somente por meio do sistema eletrônico.
17.2 A falta de manifestação de recorrer no prazo de 01 (uma) hora importará em
decadência do exercício do direito de recorrer. Os recursos imotivados ou
insubsistentes não serão recebidos.
17.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
17.4 Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso
devidamente informado à consideração da autoridade competente que proferirá
decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
XVIII - DA HOMOLOGAÇÃO
18.1 Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e à
Administração do TRT da 1ª Região, homologar o procedimento licitatório.
18.2 Havendo recurso, a Administração do TRT da 1ª Região, após deliberar sobre o
mesmo, fará a adjudicação do objeto, homologando o procedimento licitatório, na
forma do artigo 45 do Decreto nº 10.024/2019.
XIX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 Homologada a licitação, serão registrados na Ata de Registro de Preços: os
preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva,
e incluído, na forma de anexo, os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem
aceito cotar os bens ou serviços em valor igual ao do licitante vencedor, na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº
8.666/93.
19.2 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
Comissão Permanente de Licitação

22

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
19.3 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se
refere o art. 11, inciso II, do Decreto n° 7892/13 será efetuada, na hipótese prevista
no item 19.2 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7892/13.
19.4 Os fornecedores classificados serão convocados para, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, assinarem, por
representante legal, a Ata de Registro de Preços. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, mediante justificativa devidamente aceita pela Administração.
19.4.1 A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento
dos preços.
19.5 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
XX - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL
20.1 A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União.
20.2 Os prazos de vigência contratual, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual, ressalvada a hipótese de prorrogação contratual nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, serão de:
a)

38 (trinta e oito) meses, no caso dos certificados digitais dos tipos A3 para
pessoas física (item 02) e jurídica (item 03) e Codesign (item 05);

b)

14 (quatorze) meses, no caso dos certificados dos tipos A1 pessoa
jurídica (item 01) e SSL (item 04), bem como dos tokens (item 07).

XXI - DA REVISÃO DOS PREÇOS
21.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.
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21.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II,
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por revogar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.
21.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o TRT convocará os fornecedores visando
à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
21.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.
21.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
21.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o TRT poderá liberá-lo do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
podendo convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
21.5 Não havendo êxito nas negociações, o TRT procederá à revogação do item da
Ata de Registro de Preços e adotará as medidas para obter contratação mais
vantajosa.
21.6 Os valores registrados serão publicados no Diário Oficial da União, ficando à
disposição no sítio (internet) deste Tribunal durante a vigência da Ata, sendo
novamente publicados, caso haja revisão dos valores registrados.
XXII - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
22.1 O contrato poderá ser reajustado, ante requerimento da Contratada e,
observada a periodicidade de 1 (um) ano, contada da data do término da vigência
da ata de registro de preços, adotando-se para tanto, a variação do Índice de
Custos da Tecnologia da Informação (ICTI), calculado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA para o período, com base na
seguinte fórmula:
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R = (I - lo) . P
Io
Onde:
R = reajuste procurado;
I = número índice relativo ao mês do reajuste;
Io = número índice relativo ao mês da data-base original, no caso do primeiro
reajuste, ou da data do fato gerador do último reajuste concedido, para os reajustes
que se sucederem;
P = preço atual dos serviços;
22.2 A data-base indicada no item 22.1 será sempre considerada como marco inicial
do período de correção para os reajustes subsequentes, observado, quanto aos
efeitos financeiros, o prazo decadencial previsto no subitem 22.5.
22.3 O pedido deverá ser dirigido à fiscalização do contrato e deverá ser expresso
quanto aos valores pretendidos, bem como, quanto à data a partir da qual se requer
o reajuste.
22.4 Os efeitos financeiros do reajuste poderão retroagir, conforme o pedido, até a
data-base indicada no subitem 22.1, observados, ainda, os subitens subsequentes.
22.5 O prazo decadencial para o requerimento do reajuste será de 60 (sessenta)
dias, a contar do dia em que restar preenchido o requisito temporal para a sua
concessão, consoante os subitens 22.1 e 22.2. Após o prazo estabelecido, os efeitos
financeiros retroagirão, no máximo, até a data do pedido, a depender dos termos da
solicitação da Contratada.
22.6 A celebração de prorrogações contratuais quando já preenchido o requisito
temporal para concessão de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito
pela Contratada, implicará preclusão lógica do direito de pleitear reajustes referentes
aos períodos anteriores às prorrogações.
22.7 Também ocorrerá preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.
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XXIII - DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS REGISTRADOS
23.1 As quantidades máximas a serem adquiridas para os itens licitados estão
descritas no subitem 1.1 deste Edital.
23.2 Os pedidos de materiais a serem adquiridos pelo TRT serão realizados ao
longo da vigência da Ata de Registro de Preços. A cada solicitação, será formalizada
a emissão de Nota de Empenho, onde estarão detalhados os materiais e
quantidades para entrega, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax/email ou por correio, ou ainda, pessoalmente.
23.3 As condições previstas neste Edital e seus anexos integram a Nota de
empenho independente de transcrição.
23.4 A partir do recebimento da Nota de Empenho iniciar-se-á o prazo de entrega
estabelecido neste Edital.
23.5 Quando da emissão da Nota de Empenho, será verificado se as condições de
habilitação estão mantidas.
XXIV - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
24.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a)

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b)

não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c)

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

d)

sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº
8.666/93, ou no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

24.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d”
será formalizado por despacho do Diretor-Geral do Órgão Gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
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24.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados: por razão de interesse público ou a pedido
do fornecedor.
XXV - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
25.1 A entrega e o recebimento ocorrerão na forma prevista nos itens 4.0, 5.0 e 6.0
do Termo de Referência.
XXVI - DO VALOR ESTIMADO
26.1 Estimam-se para esta licitação os seguintes valores:
VALOR GLOBAL DO LOTE 1 = R$ 113.689,00, sendo:
Item 01 - R$ 118,00 (unitário) e R$ 472,00 (global);
Item 02 - R$ 56,00 (unitário) e R$ 112.000,00 (global);
Item 03 - R$ 190,00 (unitário) e R$ 570,00 (global);
Item 04 - R$ 180,00 (unitário) e R$ 360,00 (global);
Item 05 - R$ 28,70 (unitário) e R$ 287,00 (global);
Item 06 - R$ 2.262,00 (unitário) e R$ 4.524,00 (global);
Item 07 - R$ 43,50 (unitário) e R$ 60.900,00 (global).
26.2 Os valores estimados pelo TRT deverão ser considerados pela(s) licitante(s)
como preço máximo, conforme art. 40, X da Lei 8.666/93.
XXVII - DO PAGAMENTO
27.1 O pagamento à Contratada será mensal e variável, de acordo com a
quantidade de serviços prestados ou produtos efetivamente entregues.
27.1.1 O pagamento será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da nota fiscal ou fatura.
27.1.2 Nos casos de que trata o § 3º, do art. 5º da Lei 8.666/93, os
pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da nota fiscal ou fatura.
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27.1.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que a unidade gestora realizar o ateste da execução do objeto do
contrato, adimplemento de cada parcela, limitado a 5 (cinco) dias úteis do mês
subsequente ao da prestação do serviço ou do fornecimento do bem.
27.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
27.1.5 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito,
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
27.1.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
27.2 Fica a Contratada ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será
verificado se as condições de habilitação estão mantidas.
27.2.1 A Contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do
cumprimento com as obrigações mencionadas no subitem anterior.
27.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = N x VP x I, onde:
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido;
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso;
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (6/100)/365
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27.4 Fica a empresa vencedora ciente da obrigatoriedade de apresentação do
Termo de Opção pelo Simples, quando assim couber, juntamente com a Nota Fiscal.
27.4.1 A declaração de que trata o caput poderá ser apresentada por meio
eletrônico, com a utilização de certificação digital disponibilizada pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), desde que no documento eletrônico
arquivado pela fonte pagadora conste a assinatura digital do representante legal e
respectiva data da assinatura.
27.4.2 Caso a empresa vencedora deixe de apresentar o termo de opção pelo
simples, o Tribunal verificará sua permanência no Simples Nacional mediante
consulta ao Portal do Simples Nacional, sem prejuízo de a empresa informar
imediatamente ao Tribunal qualquer alteração da sua permanência no Simples
Nacional.
27.4.3 Verificando-se que a empresa não consta do cadastro do Simples
Nacional, após a consulta realizada na forma do subitem 27.4.2, o Tribunal
procederá ao desconto no pagamento devido à empresa do valor referente ao
encargo previsto na Lei nº 9.430 de 27/12/96.
27.5 A empresa vencedora deverá apresentar novo Termo de Opção pelo
Simples no caso de prorrogação da vigência contratual.
XXVIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
acordo, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520 de 10/07/02, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais previstas na Lei
8.666/93, assegurada a observância do prévio contraditório e da ampla defesa.
28.2 A penalidade de multa será aplicada de acordo com a tabela abaixo:
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1

2

3

4

5

6

MULTA MORATÓRIA
Do 1º ao 7º dia de atraso Multa moratória única de 0,3%
injustificado na entrega/reparação sobre o valor total da nota de
dos serviços contratados.
empenho/contrato em atraso.
A partir do 8º dia de atraso Multa
moratória
de
0,8%,
injustificado na entrega/reparação acrescida de 0,1% ao dia, a partir
dos serviços contratados.
do 8º dia, sobre o valor total da nota
de empenho/contrato em atraso,
até o limite de 30 dias.
Atraso
injustificado
na Multa moratória de 1% sobre o
entrega/reparação dos serviços valor
total
da nota
de
contratados superior a 30 dias, empenho/contrato ou da parcela
com aceitação do objeto pela em atraso.
Administração, considerando a
conveniência e oportunidade.
MULTA COMPENSATÓRIA
Inexecução total ou parcial do Multa compensatória de 3% sobre o
objeto,
entendendo-se
como valor total da nota de empenho ou da
inexecução também a recusa em parcela inadimplida, acrescida de 1%
receber
a
nota
de sobre o valor remanescente da Ata
empenho/assinatura do contrato, de Registro de Preços, no caso de a
incluindo a hipótese de restar Administração
decidir
pelo
inviabilizada a contratação em cancelamento da mesma.
razão da não manutenção das
condições de habilitação.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Demais casos de descumprimento Multa de 1% por ocorrência, sobre
contratual.
o
valor total da nota de
empenho/contrato.
MULTA PELA NEGATIVA DE ASSINATRA DA ATA
Não
assinar
a
Ata
de Multa de 0,3% sobre o valor total
Registro de Preços.
estimado da Ata de Registro de
Preços.

28.2.1 As multas tratadas nos itens 1, 2, 3 e 4 da tabela acima não são
aplicáveis cumulativamente. Já a multa tratada no item 5 pode ser aplicada
independentemente da cominação das demais. A multa tratada no item 6, pela
sua natureza, só pode ser aplicada isoladamente das demais.
28.3 Sujeita-se também a contratada às penalidades previstas nos incisos I e III do
Art. 87, da Lei 8.666/93.
28.4 O procedimento administrativo, para apurar a existência de fatos ensejadores
de aplicação de penalidades, será regido pelo Ato nº 18/2017 da Presidência do TRT
da 1ª Região.
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28.5 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, observado o
Ato nº 18/2017 da Presidência desta Corte, será deduzido das faturas devidas, ou
ainda, cobrado diretamente da contratada, amigável ou judicialmente, na forma dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
28.6 As sanções previstas nos itens 28.1 e 28.3 poderão ser aplicadas
cumulativamente com a de multa e não excluem a possibilidade de rescisão
unilateral do contrato.
28.7 É vedado elevar arbitrariamente os preços, vender, como verdadeira ou
perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada, entregar uma mercadoria por outra,
alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornar, por
qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato,
conforme previsto no art. 96 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se o infrator à pena de
detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos sem prejuízo das sanções acima elencadas.
XIX- DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
29.1 A licitante vencedora deverá comparecer ao TRT da 1ª Região para
assinatura do termo contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de sua convocação.
29.2 A adjudicatária deverá apresentar Declaração, antes da efetivação da
contratação, de que possui e manterá durante toda vigência do contrato, as
seguintes condições:
29.2.1 Não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da
Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.
29.2.2 Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta a previsão dos arts. 1º e 170 da Constituição Federal
de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004
(promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. nº 29 e
105.
29.3 Quando da assinatura do contrato, será verificado se as condições de
habilitação estão mantidas.
29.3.1 O TRT também realizará consulta “online” ao Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados (CADIN). O resultado da consulta ao CADIN, que será
anexado aos autos do processo administrativo, não será fator impeditivo para a
assinatura do contrato (Acórdão Nº 6246/2010 – TCU – 2ª Câmara).
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XXX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
30.1 São obrigações da Contratada aquelas estabelecidas no item 8.0 do Termo de
Referência, bem como as estabelecidas neste item.
30.2 A Contratada deverá apresentar à fiscalização, declaração, na forma do
ANEXO III deste edital, de que não tem 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 e de que
não promoverá a inclusão em seu quadro profissional durante toda a execução
contratual, de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos
2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
XXXI - DA FISCALIZAÇÃO
31.1
A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com atribuições
específicas, formalmente designado por intermédio de Portaria, em cumprimento
ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e no Ato nº 156, de
16/09/2019.
XXXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
32.1 Fica ressalvado ao TRT/RJ o direito de, por provocação ou de ofício, em razão
de ilegalidade, anular, no todo ou em parte, ou revogar por interesse público a
presente Licitação, bem como aumentar ou suprimir o valor da presente aquisição,
dentro dos limites fixados, em conformidade com os arts. 49 e 65, §§ 1º e 2º, ambos
da Lei 8.666/93.
32.2 Fica a licitante ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação.
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32.3 A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste edital.
32.4 Não será permitida a subcontratação.
32.5 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter
público, que impeça realização deste evento na data acima marcada, a licitação
ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da Comissão
Permanente de Licitação.
32.6 Quaisquer esclarecimentos e/ou alterações serão comunicados por meio do
site do TRT - www.trt1.jus.br e www.comprasnet.com.br. As retificações, por
iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os
licitantes.
32.7 O sistema eletrônico produzirá, automaticamente, ata circunstanciada da
sessão pública imediatamente após seu encerramento, a qual ficará acessível no
Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet e nela serão registradas as
ocorrências relevantes.
32.8 O resultado desta licitação será divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br e
publicado na Imprensa Oficial.
32.9 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da
Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, excluído
qualquer outro.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.
Leonardo do Nascimento Lopes dos Santos
Diretor da Secretaria de Administração de Contratos – SCO
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ANEXO III
Modelo de Declaração Referente Resolução CNJ nº 07/2005
Ref.: Pregão nº 42/2021

..............................................., inscrita no CNPJ sob o nº.........................................,
por intermédio de seu representante legal, Sr (a).........................................................,
portador (a) da Carteira de Identidade nº ................................., e do CPF nº
......................................, DECLARA que não tem 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 e que não promoverá a inclusão
em seu quadro profissional durante toda a execução contratual, de empregados que
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, inciso VI, e 3º da
Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

..............................................
(data)
....................................................................
(Representante)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão nº 42/2021

DECLARO não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados
explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da
Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.

DECLARO não ter sido condenada por infringir as leis de combate à
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsão dos arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149
do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de
Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. nº 29 e 105.

..............................................
(data)

....................................................................
(Representante)
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DIVISÃO DE CONTRATOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - DICOD

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Contratação dos serviços de validação,
emissão e/ou gravação de certificado digital e visita
técnica local e aquisição de mídia criptográfica.
Processo: 4285/2021
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1.0 OBJETO:
1.1 Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários à contratação de
serviço de validação, emissão e/ou gravação de certificado digital, bem como serviço de visita
técnica local para validação e emissão de certificado digital e aquisição de mídias criptográficas
do tipo token USB, mediante procedimento licitatório de PREGÃO – REGISTRO DE
PREÇOS, na forma do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00,
Decreto nº 10.024/19, do Decreto nº 7.892/13 e Decreto nº 7.174/10.
1.1.1 O objeto deste Termo de Referência será dividido em lote e itens, conforme descrito
abaixo:
LOTE 01, composto pelos itens 01 a 05:
Item 01: Serviço de validação, emissão de certificado digital A1 para pessoa jurídica, cujas
especificações estão detalhadas no subitem 3.1.1;
Item 02: Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital, Cert-JUS, institucional,
A3, para pessoa física, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.2;
Item 03: Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital A3 para pessoa jurídica,
cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.3;
Item 04: Serviço de validação, emissão de certificado digital SSL, padrão AC-JUS, ICP – Brasil,
para equipamento de rede, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.4;
Item 05: Visita técnica para validação da documentação, emissão e gravação de certificado
digital, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.5;
Item 06: Serviço de validação, emissão de certificado digital para assinatura de código JAVA
(Codesign), cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.6;
Item 07: Dispositivo do tipo token para armazenamento do certificado digital, cujas
especificações estão detalhadas no subitem 3.1.7.
1.2 Os itens 6 e 7 são autônomos e, portanto, podem ser adjudicados a empresas distintas. Já o
lote 1 deverá ser adjudicado por uma única empresa, uma vez que seus respectivos itens não são
autônomos.
2.0 JUSTIFICATIVA:
Esta contratação visa assegurar a utilização de certificados digitais pelos usuários do
TRT da 1ª Região, bem como garantir a segurança no acesso interno e externo aos sistemas
legados deste órgão de justiça, em especial o PJ-e.
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Atualmente os serviços tem sido prestados pela empresa Certisign Certificadora
Digital S.A. no bojo dos autos do processo PROAD nº 2084/20, a partir de Ata de Registro de
Preços com vigência a expirar em 29/07/21.
Segundo informação colhida junto à SGP/SECEDI, o TRT da 1ª Região conta hoje
com cerca de 3.500 (três mil e quinhentos) certificados válidos, dentre magistrados e servidores.
Os certificados de assinatura digital, modelo e-CPF, tipo A3 visam atender a
demanda por emissão de certificados digitais para aqueles que necessitam da ferramenta para o
exercício de suas atribuições legais, especialmente na utilização de sistemas institucionais, a
exemplo do PJe, PROAD e ADM Eletrônico, para assinatura digital.
Tais certificados pertencem à cadeia AC-JUS e identificam magistrados e servidores
como integrantes de determinado órgão do Poder Judiciário, e contém as informações de cargo,
lotação e matrícula no órgão que representam.
Além disso, existe previsão legal de que os certificados digitais sob a hierarquia ICPBrasil sejam utilizados para que os documentos eletrônicos assinados digitalmente tenham a
mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manuscritas.
No que se refere aos certificados tipo e-CNPJ e SSL para equipamentos, a
contratação visa atender demanda pela certificação de máquinas, sistemas e equipamentos que
suportam os sistemas institucionais garantindo a segurança no acesso, bem como a troca de
dados de modo criptografado e com mais segurança.
Especificamente no que se refere aos certificados para equipamentos (SSL), temos
que a utilização deste tipo de ferramenta em servidores web fornece maior segurança aos
usuários dos sistemas e serviços oferecidos pelo TRT, garantindo sua confidencialidade e sua
inviolabilidade.
Através dos certificados digitais de equipamentos podemos garantir que um servidor
(site, portal ou aplicação que está sendo acessada) pertence, realmente, ao órgão a que se refere,
bem como fornecer segurança no tráfego de dados.
A certificação digital garante autenticidade, integridade e o não repúdio das
informações fornecidas nos servidores do Tribunal, sendo sua utilização requisito para a
execução de vários sistemas, entre os quais o Processo Judicial Eletrônico.
Ao assinar um conteúdo ou software com um certificado codesign é possível garantir
que o conteúdo não foi alterado nem corrompido desde sua criação. Isso garante que o um
código malicioso não consiga passar-se por um código lícito.
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O certificado digital escolhido para assinatura de código é pertencente à cadeia
internacional e oferece uma grande vantagem, considerando que esta cadeia já está instalada nas
ferramentas dos usuários, tais como: Java Virtual Machine (JVM), Adobe Acrobate Reader e nos
principais navegadores. Esta característica evitará inúmeros transtornos para os usuários e para o
setor de suporte, pois descarta a necessidade de instalar em cada dispositivo a cadeia ICP-Brasil.
Assim, para evitar possíveis prejuízos na consecução das atividades institucionais
deste Regional, faz-se necessária a contratação de serviço de emissão de certificados digitais para
atender a contento a grande demanda existente.
Registramos, ainda, a necessidade de aquisição de tokens para o armazenamento dos
certificados digitais. O token é hardware dotado de chip criptográfico capaz de gerar e armazenar
as chaves criptográficas que irão compor os certificados digitais. Uma vez geradas, estas chaves
estarão totalmente protegidas, pois não será possível exportá-las ou retirá-las do token, além de
protegê-las de riscos, como roubos ou violação.
2.1 Objetivos a serem alcançados
2.1.1 Credenciar magistrados e servidores do TRT da 1ª Região quando do uso dos sistemas
corporativos que requerem certificação digital;
2.1.2 Reduzir os riscos de segurança associados à tecnologia da informação, tais como aumentar
a confiabilidade entre o servidor e o cliente, possibilitando a criptografia dos dados, prevenindo a
interceptação e alteração dos mesmos no percurso, além de garantir a legitimidade e
autenticidade do website;
2.1.3 Assegurar que as informações do TRT da 1ª Região estejam disponíveis para quem esteja
autorizado a acessá-las mantendo-as em segurança;
2.1.4 Permitir a execução dos sistemas utilizados no TRT/RJ nas versões mais recentes da Java
Virtual Machive (JVM);
2.1.5 Garantir a autenticidade dos programas executados, permitindo um incremento na
configuração de segurança dos computadores;
2.1.6 Garantir a autoria, autenticidade, integridade e não repúdio do código distribuído através da
internet;
2.1.7 Impedir que programas maliciosos se passem por programas lícitos;
2.1.8 Reduzir mensagens de erro e avisos de segurança ao efetuar o download.
2.2 Benefícios / Resultados pretendidos
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2.2.1 Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital, inclusive de
equipamentos, com elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade;
2.2.2 Assegurar a autenticidade, confiabilidade e integridade das informações providas pelos
sistemas corporativos via portais intranet e internet do TRT 1;
2.2.3 Oferecer garantia aos usuários dos serviços do TRT 1 que os mesmos são confiáveis e
legítimos;
2.2.4 Manter em níveis adequados a segurança no tráfego das informações fornecidas pelos
serviços web do Tribunal;
2.2.5 Garantir que os dados sensíveis dos serviços do TRT 1 trafeguem com segurança sob
criptografia forte;
2.2.6 Certificar e assegurar a autenticidade das assinaturas de magistrados e servidores em
processos judiciais e administrativos, bem como o acesso dos mesmos aos sistemas do TRT 1;
2.2.7 Prover o TRT da 1ª Região dos recursos tecnológicos necessários à utilização dos sistemas
judiciais e administrativos que dependam do uso de certificação digital;
2.2.8 Garantir que as aplicações desenvolvidas pelo TRT da 1ª Região estejam em conformidade
com os requisitos de segurança da Política de Segurança de Tecnologia da Informação e
Comunicação do TRT da 1ª Região (Resolução Administrativa nº 1/2018 do TRT/RJ).
2.3 Alinhamento estratégico
A contratação, contemplada no PAA/2021 da Secretaria de Gestão de Pessoas,
encontra-se alinhada aos Objetivos Estratégicos gerais do TRT da 1ª Região. Salientamos que os
Planos Estratégicos deste Regional para este e próximos exercícios ainda estão em fase de
elaboração, de modo que esta contratação não se encontra, no momento, alinhada a nenhum
Objetivo Estratégico específico.
A contratação anterior estava alinhada ao Objetivo Estratégico “Garantir a
Infraestrutura Apropriada às Atividades Judiciais e Administrativas” – PEP do período,
guardando conformidade com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
– PETIC, para o período 2015-2020 e com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação – PDTIC, para o mesmo período.
2.4 Planejamento da demanda
Com base em informações obtidas junto à SGP/SECEDI existem atualmente, no
âmbito deste Regional, cerca de 3.500 (três mil e quinhentos) magistrados e servidores
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certificados, sendo que, por recomendação do CNJ, aos juízes são destinados 2 (dois)
certificados digitais válidos.
Estabelecendo como parâmetro o período máximo de vigência da ARP, pretende-se o
atendimento da demanda prevista para as certificações digitais com vencimento em todo o ano
de 2021, bem como para aquelas necessidades resultantes de novas nomeações ou designações
no período, razão pela qual foi estabelecido um quantitativo de 2.000 (duas mil) unidades.
A necessidade por certificados para pessoa jurídica, a exemplo do certificado do tipo
A1, e-CNPJ, cuja demanda estimada é de 4 (quatro) unidades, decorre da necessidade de
vinculação dos ocupantes de cargos específicos, como por exemplo, Presidente, Diretor Geral,
entre outros, à validação de processos burocráticos e obrigações legais.
Já o quantitativo estimado para o certificado A3, pessoa jurídica é de 3 (três)
unidades destinadas à certificação de equipamentos e programas utilizados nos serviços deste
Regional.
A demanda estimada por certificado do tipo SSL para equipamentos de rede é de 2
(duas) unidades e se destina à renovação da certificação dos equipamentos servidores que
hospedam os sistemas e aplicações utilizados nos serviços deste TRT1.
O certificado para assinatura de código será utilizado para assinar os applets dos
sistemas ADMEletronico e SapWeb sendo a demanda atual de 2 (dois) certificados.
A demanda por visitas técnicas para validação e emissão de certificados digitais, 10
(dez) unidades, destina-se a atender necessidades especiais de magistrados e servidores
impossibilitados, por questões de ordem profissional, a ausentar-se de seu local de trabalho.
Já a quantidade estimada de 1.400 (mil e quatrocentos) tokens visa garantir a
possibilidade de substituição paulatina dos tokens morpho - em uso atualmente -, em virtude da
perda da homologação do modelo, não sendo tecnicamente viável a continuidade de sua
utilização sob pena de riscos à execução dos serviços por seus usuários.
2.5 Justificativa para adoção do sistema de registro de preços
Com base nos incisos I e IV do artigo 3º do Decreto nº. 7892/132, a opção pelo Sistema
de Registro de Preços se deve à impossibilidade de prever o real quantitativo a ser requisitado
pela Administração e, ainda, pela possível necessidade de contratações frequentes e conveniência
de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda apresentada.
Além disso, justifica-se não apenas pela celeridade na contratação e aumento da
eficiência administrativa, mas, sobretudo, pela obtenção de propostas mais vantajosas por meio
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da economia de escala, o que se mostra plenamente compatível com o princípio da
economicidade, insculpido no artigo 70 da CF/88.
Ressalte-se que a opção por realizar diretamente a licitação se deve aos bons
resultados obtidos no último certame, com trâmite nos autos do PROAD nº 2084/20, que resultou
em ARP deste Regional e, ainda, pela necessidade de atender de modo satisfatório às
necessidades que são próprias deste órgão, garantindo de modo seguro e eficaz a continuidade
dos serviços que dependem do uso de certificado digital.
Nas últimas contratações viabilizadas por meio de participação foram constatados
diversos problemas relacionados à negativa das empresas beneficiárias das atas de registro de
preços em prestar o serviço de emissão de certificados em todos os locais de instalação de
unidades do Regional, o que trouxe sérios problemas à execução do contrato e ao trabalho da
equipe de fiscalização.
3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1 Das Descrições dos Itens:
3.1.1 Item 01 - Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital para pessoa
jurídica do tipo A1:
3.1.1.1 Certificado digital do tipo A1 para pessoa jurídica, padrão AC-JUS ICP-Brasil, com
prazo de validade de 01 (um) ano.
3.1.1.2 Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails, acesso a
aplicações, logon de rede, entre outras destinações.
3.1.1.3 Certificado aderente ao padrão do Comitê Gestor da ICP Brasil.
3.1.1.4 Será instalado em computador.
3.1.1.5 O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro.
3.1.1.6 Garantia de correção e atualização motivadas por falhas técnicas e mudanças originadas
de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 1 (um) ano para o certificado,
contados a partir da data de emissão do certificado.
3.1.2 Item 02 - Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital, CERT-JUS,
institucional, A3 para pessoa física:
3.1.2.1 Certificado digital do tipo A3 para pessoa física, Cert-Jus, institucional, padrão ICPBrasil, compatível com a AC-JUS, com prazo de validade de 3 (três) anos.
3.1.2.2 Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails, acesso a
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aplicações, logon de rede, entre outras destinações.
3.1.2.3 Certificado aderente padrão do Comitê Gestor da ICP-Brasil.
3.1.2.4 O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro.
3.1.2.5 A mídia criptográfica (token) é de responsabilidade do Contratante.
3.1.2.6 Em caso de fornecimento da mídia criptográfica (token) pela Contratada, recairá sobre
esta a responsabilidade pelo item.
3.1.2.7 Ser instalado em token criptográficos com homologação válida junto à ICP-Brasil.
3.1.2.8 Garantia de correção e atualização motivadas por falhas técnicas e mudanças originadas
de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 3 (três) anos para o certificado,
contados a partir da data de emissão do certificado.
3.1.2.9 O pagamento será realizado considerando os certificados efetivamente emitidos.
3.1.3 Item 03 - Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital A3 para
pessoa jurídica:
3.1.3.1 Certificado digital do tipo A3 para pessoa jurídica (e-CNPJ), padrão ICP-Brasil,
compatível com a AC-JUS, com prazo de validade de 3 (três) anos.
3.1.3.2 Deve permitir a utilização para assinatura de documentos eletrônicos, e-mails, acesso a
aplicações, logon de rede, entre outras destinações.
3.1.3.3 Certificado aderente padrão do Comitê Gestor da ICP-Brasil.
3.1.3.4 O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro.
3.1.3.5 Ser instalado em token criptográfico com homologação válida junto à ICP-Brasil, sendo a
mídia criptográfica (token) de responsabilidade do Contratante.
3.1.3.6 Garantia de correção e atualização motivadas por falhas técnicas e mudanças originadas
de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 3 (três) anos para o certificado,
contados a partir da data de emissão do certificado.
3.1.4 Item 04 - Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital SSL padrão
AC-JUS ICP-Brasil para Equipamento de Rede:
3.1.4.1 Certificado digital para servidor, do tipo SSL, cadeia de certificação AC-JUS ICP-Brasil,
com prazo de validade mínima de 1 (um) ano.
3.1.4.2 Certificação em plena conformidade com os requisitos estabelecidos pelo padrão ICPBrasil.
3.1.4.3 Emissão do certificado em até 72 (setenta e duas) horas.
3.1.4.4 Disponibilização de suporte remoto via chat, e-mail ou website para prestação de
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esclarecimentos e dúvidas técnicas e cadastrais.
3.1.4.5 O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro.
3.1.4.6 Garantia de correção e atualização motivadas por falhas técnicas e mudanças originadas
de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 1 (um) ano para o certificado,
contados a partir da data de emissão do certificado.
3.1.5 Item 05 - Visita técnica para validação da documentação, emissão e gravação de
certificado digital:
3.1.5.1 Visita de representante da Contratada para validação da documentação, execução dos
procedimentos de emissão e/ou gravação de certificado digital A1 para pessoa jurídica, A3 para
pessoa jurídica, A3 para pessoa física, SSL para equipamentos de rede e Codesign.
3.1.5.2 As visitas para

emissão dos

certificados

digitais

deverão

ser

realizadas,

preferencialmente, no prédio sede, situado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 251, Centro,
bem como nos prédios de instalação das Varas do Trabalho deste Regional, situados na Rua do
Lavradio, nº 132 e Rua Gomes Freire, nº 471, ambos na Lapa, Rio de Janeiro.
3.1.5.2.1 Eventualmente poderão ser agendadas visitas em outros locais de instalação de
unidades da Contratante, conforme listagem constante do Anexo I.
3.1.5.2.2 As visitas em locais diversos dos definidos o item 3.1.5.2 ficarão restritas à emissão
e/ou gravação de certificados digitais do tipo A3 para pessoas físicas.
3.1.5.3 As visitas deverão ocorrer dentro do horário de funcionamento da Contratante, em
horário específico a ser combinado entre as partes.
3.1.5.4 A Contratante proverá espaço físico para a realização das visitas e o acesso à internet.
3.1.5.5 A eventual necessidade de utilização de equipamentos e acessórios de informática,
necessários à realização de todas as atividades de validação e emissão dos certificados, deverá
ser sanada pela Contratada.
3.1.5.6 As visitas deverão ser agendadas em um prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.
3.1.5.6.1 O agendamento de visitas em locais diversos dos definidos no item 3.1.5.2 deverá ser
realizado com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência.
3.1.5.7 Caso as autoridades e servidores agendados não compareçam à presença do representante
da Contratada, o serviço de visita local será considerado como tendo sido prestado. O pagamento
será realizado considerando as visitas e os certificados efetivamente emitidos.
3.1.5.8 Cada visita técnica deverá ser capaz de emitir, no mínimo, 10 (dez) certificados digitais,
podendo ser realizada quantidade menor de emissões a critério da Contratante.
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3.1.5.9 A visita para emissão de certificados, em caso de necessidade, poderá ser realizada
individualmente.
3.1.5.10 O representante da Contratada deverá comparecer às dependências da Contratante com,
no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do início das emissões para realizar as configurações
necessárias em seus equipamentos.
3.1.6 Item 06 - Certificado Digital para assinatura em código – Codesign:
3.1.6.1 Certificado digital para assinatura de código fonte, do tipo Codesign, de cadeia
internacional e prazo de validade de 3 (três) anos.
3.1.6.2 Garantia de reposição do certificado digital ou correção, em caso de constatação de erro
técnico no Certificate Signing Request (CSR), no prazo de 3 (três) dias após sua emissão.
3.1.6.3 Emissão do certificado em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir do recebimento
da ordem de fornecimento (nota de empenho e/ou contrato).
3.1.6.4 Reemissão gratuita e ilimitada do certificado durante seu período de validade.
3.1.6.5 Disponibilização de suporte remoto via chat, e-mail ou website para prestação de
esclarecimentos e dúvidas técnicas e cadastrais.
3.1.6.6 O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro.
3.1.7 Item 07 - Dispositivo do tipo token USB para armazenamento de certificado digital:
3.1.7.1Token criptográfico USB capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de
certificados aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil.
3.1.7.2 Total compatibilidade com os certificados digitais A3.
3.1.7.3 Validade mínima de 01 (um) ano a partir do recebimento definitivo do token.
3.1.7.4 Constar na lista de equipamentos com homologação válida junto à ICP-Brasil.
3.1.7.5 Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou superior, compatível
com 2.0.
3.1.7.6 Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de adaptador o interface
intermediária para leitura.
3.1.7.7 Ser aderente às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil.
3.1.7.8 Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no mínimo,
64 Kbytes.
3.1.7.9 Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração on-board do par
de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits.
3.1.7.10 Possuir carcaça resistente à água e à violação.
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3.1.7.11 Compatibilidade e disponibilização de drivers para pleno uso nas plataformas Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows 10 ou superior, Linux e Mac OS.
3.1.7.12 Permitir a criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 06 (seis) caracteres,
ou de acordo com os critérios da Contratante.
3.1.7.13 Permitir criação de senhas com caracteres alfanuméricos.
3.1.7.14 Permitir a geração de chaves, protegidas por senhas PIN (Personal Identification
Number).
3.1.7.15 Permitir a inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de senha PUK
(Pin Unlock Key).
3.1.7.16 Suporte aos principais navegadores de mercado, entre os quais: Internet Explorer 11 ou
superior, Mozilla Firefox 58 ou superior e Google Chrome 66 ou superior.
3.1.7.17 O software de gerenciamento do dispositivo deverá estar no idioma Português do Brasil
deverá permitir, no mínimo:
a) gerenciamento do dispositivo;
b) exportação de certificados armazenados no dispositivo;
c) importação de certificados em formato PKCS#7 para área de armazenamento do dispositivo,
de acordo com a RFC 2315;
d) importação de certificados em formato PKCS#12 para área de armazenamento do dispositivo;
e) visualização de certificados armazenados no dispositivo;
f) remoção de chaves e outros dados contidos no dispositivo após autenticação do titular;
g) reutilização de dispositivos bloqueados, por meio de remoção total dos dados armazenados e
geração de nova senha de acesso.
3.1.7.18 O pagamento será realizado considerando os tokens efetivamente adquiridos.
3.1.7.19 Prover garantia mínima de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
3.2 Os certificados de perfil institucional, pertencentes à cadeia CERT-JUS e do tipo A3 ou
superior, são o tipo estabelecido pela Resolução CSJT 164/2016, sendo tecnicamente viáveis à
utilização nos sistemas institucionais da Justiça do Trabalho.
4.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 Da Execução dos Serviços:
4.1.1 Do Início da Implantação dos Serviços
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4.1.1.1 Poderá ser realizada Reunião de Posicionamento Inicial, caso necessário, para discussão,
apresentação de documentação e preparação para o processo de implantação e execução dos
serviços, a qual será realizada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de
assinatura da ata de registro de preços, na sede da Contratante, localizada na Av. Presidente
Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
4.1.1.2 A Contratada deverá iniciar a execução do serviço em até 3 (três) dias úteis após a
assinatura dos respectivos contratos.
4.1.2 Da Emissão dos Certificados:
4.1.2.1 A execução dos serviços contratados deverá ser realizada nos postos de atendimentos da
Contratada no Rio de Janeiro, RJ e em, pelo menos, 70% dos municípios onde estejam instaladas
as unidades da Contratante (Anexo I), durante toda a vigência do contrato.
4.1.2.2 A Contratada, ao receber pedido de emissão de certificado digital, processará e
disponibilizará, em até 3 (três) dias úteis, a respectiva emissão.
4.1.2.3 Os serviços de emissão de certificados digitais e validação presencial (visita) serão
solicitados por meio da formalização do instrumento contratual.
4.1.2.3.1 Todas as emissões de certificados, sejam elas em postos de atendimento ou por meio de
visita do agente de registros, deverão ser previamente agendadas com a Secretaria de Gestão de
Pessoas da Contratante.
4.1.2.4 A Contratada deverá, sempre que solicitada, disponibilizar lista dos usuários certificados
habilitados que receberam certificados, informando, no mínimo:
a) nome do usuário;
b) e-mail do usuário;
c) CPF do usuário;
d) data de emissão e de vencimento do certificado.
4.1.2.5 A Contratada deverá disponibilizar na internet, de forma on-line, a lista de certificados
revogados da Autoridade Certificadora que emitiu os certificados, conforme a versão 3 do padrão
ITU X.509.
4.1.2.6 Deverá, ainda, disponibilizar página na internet para ativação, manutenção, emissão ou
substituição do certificado durante a validade da sua emissão.
4.1.2.7 A Contratada deverá prover garantia de correção e atualização motivadas por falhas
técnicas e mudanças originadas de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período de validade
dos certificados emitidos.
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4.1.2.7.1 Caso ocorram falhas, necessidades de correção ou atualização que exija novo
certificado, a Contratada deverá efetuar nova emissão no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados da notificação, sem ônus adicional para a Contratante.
4.1.2.8 O certificado digital será revogado em caso de alteração de qualquer informação do
certificado (exemplos: RG ou nome), caso seja constatada alguma informação incorreta no
certificado e também no caso de perda, roubo, modificação, acesso indevido, comprometimento
ou suspeita de comprometimento da chave privada correspondente ou do dispositivo de
armazenamento (cartão inteligente ou token), após três tentativas incorretas de digitação do pin.
Após três tentativas incorretas de digitação do puk, caso o usuário bloqueie a senha puk, será
necessária a aquisição de novo certificado digital.
4.1.2.8.1 Na hipótese de bloqueio da senha puk pelo usuário, será necessária a aquisição de novo
certificado digital.
4.1.2.9 O serviço de emissão de certificados será considerado concluído quando a Contratada
entregar a evidência da emissão de todos os certificados digitais para equipamentos ou de
servidores ou magistrados que compareceram aos eventos de emissão previstos no Plano de
Emissões de Certificados, considerando-se os prazos de atendimento estabelecidos neste Termo
de Referência.
4.1.2.10 Será responsabilidade da Contratada, no que respeita a emissão dos certificados digitais
do tipo A3 para pessoa física e A3 pessoa jurídica, quando o uso exigir token, a configuração
inicial do token criptográfico, mesmo que não seja ela a fornecedora desse dispositivo, incluindo
formatação e colhimento da senha de administração diante do emitente do certificado digital do
tipo A3.
4.1.2.11 Para os certificados cuja emissão puder ser feita por via remota, a Contratada deverá
encaminhar à Contratante, via e-mail, o link onde os mesmos poderão ser baixados.
4.1.2.11.1 O e-mail deve trazer todas as informações e passos que deverão ser executados pela
equipe técnica da STI e SST para que seja efetuada a instalação dos certificados.
4.1.3 Das Visitas Técnicas:
4.1.3.1 Observadas as regras do subitem 3.1.5, as visitas técnicas para validação e emissão de
certificados digitais serão realizadas após encaminhamento de Ordem de Serviço à Contratada,
conforme modelo constante do Anexo II, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos.
4.1.3.2 Todas as emissões de certificados por meio de visita do agente de registros deverão ser
previamente agendadas com a Secretaria de Gestão de Pessoas da Contratante.
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4.1.4 Da Entrega das Mídias Criptográficas – Tokens:
4.1.4.1 A entrega deverá ocorrer, às expensas do fornecedor, em até 10 (dez) dias após a
assinatura do contrato.
4.1.4.2 A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não exime a
Contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos.
4.1.4.3 As mídias criptográficas deverão ser entregues na Av. Presidente Antônio Carlos, 251,
subsolo, Centro, Rio de Janeiro (almoxarifado da STI), no horário compreendido entre 8h e 15h
e 30min. A entrega deve ser previamente agendada pelos telefones (21) 2380-6399, 2380- 6731,
2380-6307 ou 2380-6706.
4.1.4.4 Os bens deverão estar acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual conste sua
descrição completa, fabricante, marca, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
4.1.4.5 O bem deve estar devidamente identificado com o número do pregão eletrônico e o
número do item e em embalagem adequada à sua conservação e transporte, tendo
obrigatoriamente afixadas: marca, modelo, procedência, CNPJ e nome do FABRICANTE, além
de informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, riscos
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores e demais referências pertinentes.
4.1.5 Requisitos Ambientais
4.1.5.1 No que se refere às mídias criptográficas (tokens), a Contratada deverá observar os
seguintes requisitos ambientais:
a) Os bens fornecidos deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, nos termos definidos pela ABNT;
b) Os bens fornecidos deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte, o armazenamento e meio ambiente.
4.1.6 Monitoramento da Execução:
4.1.6.1 Além da reunião de alinhamento e validação de expectativas da contratação, deverão ser
realizadas, se necessárias, outras reuniões, presenciais ou não, entre a equipe de planejamento do
contrato e o preposto da Contratada para avaliação dos serviços prestados e verificação do
atendimento aos requisitos contratuais estabelecidos.
4.1.6.2 Poderão ser realizados, alternativamente e a critério do gestor do contrato, o controle e o
acompanhamento da prestação de serviço mediante o uso de mensagens eletrônicas. Nesse caso,
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o fiscal técnico ou gestor do contrato apresentará descritivo contendo situações merecedoras de
avaliação por parte da Contratada.
4.1.6.3 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante acesso eletrônico autenticado a
consultas customizáveis que possibilite a esta obter relação de certificados digitais solicitados,
validados e com emissão autorizada, em um determinado período e/ou emitir e comunicar à
Contratante, mensalmente, em forma digital, em planilha compatível com Microsoft Excel,
relação dos certificados solicitados e o estado da solicitação (solicitado, validado emitido ou
cancelado).
4.1.6.3.1 As consultas ou a relação fornecida pela Contratada devem conter no mínimo as
seguintes informações: mês do calendário a que se refere, identificador do pedido, nome do
titular do certificado, data de solicitação, as respectivas situações dos certificados solicitados
(“pedido”, “validado”, “autorizado” ou “cancelado”), o total de certificados digitais efetivamente
emitidos no mês (a faturar). Adicionalmente, dependendo do estado do pedido, deverá ser
informado o seguinte: data da validação, data da emissão, motivo e data do cancelamento e
demais procedimentos realizados pertinentes.
4.1.7 Do Suporte Técnico:
4.1.7.1 A Contratada deverá prestar suporte técnico através de um canal de atendimento, para
abertura de chamados técnicos e garantia de funcionamento, disponível em horário comercial nos
dias úteis no horário compreendido entre 8h e 18h.
4.1.7.2 O suporte técnico deverá ser prestado por profissionais devidamente credenciados para
executar tal serviço.
4.1.7.3 A abertura de chamados será efetuada por site da internet ou por correio eletrônico ou por
telefone. No caso de abertura por meio de telefone, o contato será efetuado mediante número
nacional isento de tarifação eletrônica (por exemplo, prefixo 0800) ou de telefone fixo localizado
na capital do estado da Contratante. Em ambos os casos, o atendimento deve ser efetuado em
Língua Portuguesa.
4.1.7.4 A Contratada deverá fornecer um número de protocolo para cada chamado aberto.
4.1.7.5 Os chamados poderão ser abertos de segunda-feira a sexta-feira, por telefone das 8h às
18h e por meio eletrônico em qualquer horário.
4.1.7.6 O tempo de resposta após a abertura do chamado deverá ser de, no máximo, 08 (oito)
horas úteis.
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5.0 RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1 Para os itens 1 a 6, o recebimento ocorrerá de forma definitiva, mediante emissão de termo
de recebimento definitivo pela Contratante, dos certificados emitidos, devendo a Contratada,
para tanto, apresentar o relatório das atividades executadas no período faturado, bem como lista
das visitas efetuadas, caso existam, e as evidências dos certificados emitidos.
5.1.1 No que respeita aos certificados do tipo A3 pessoa física, a Contratada deverá apresentar
relatório contendo a lista dos magistrados ou servidores certificados no período faturado, com
indicação do dia e local da emissão.
5.2 O recebimento do item 7 ocorrerá de forma provisória, no ato da entrega do objeto.
5.2.2 Caso o produto entregue não corresponda às especificações deste Termo de Referência, a
Contratada deverá providenciar sua substituição, sem quaisquer ônus adicionais para a
Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado a partir da respectiva notificação pela
fiscalização do contrato, sem prejuízo da incidência das sanções administrativas cabíveis.
5.2.3 Definitivamente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias úteis,
após a verificação da qualidade e quantidade do material entregue, comprovando-se a adequação
do objeto às especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.
5.3 Salvo exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o aceite referente ao recebimento
definitivo será processado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço ou
do fornecimento do bem.
6.0 GARANTIA:
6.1Certificados Digitais:
6.1.1A Contratada deverá prover garantia de correção e atualização motivadas por falhas técnicas
e mudanças originadas de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 1 (um) ano
para os certificados do tipo A1 para pessoa jurídica (item 01) e do tipo SSL para equipamento de
rede (item 04), contados a partir da data de emissão dos certificados.
6.1.2 A Contratada deverá prover garantia de correção e atualização motivadas por falhas
técnicas e mudanças originadas de diretrizes oriundas da ICP-Brasil, pelo período mínimo de 3
(três) anos para os certificados do tipo A3 para pessoas física e jurídica (itens 02 e 03) e para o
certificado para assinatura de código Java – Codesign (item 06), contados a partir da data de
emissão dos certificados.

16
Divisão de Contratos e Documentos de Referência

6.1.3 Caso a correção ou atualização exija novo certificado, a Contratada deverá efetuar a nova
emissão, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de notificação, sem ônus adicional para
a Contratante.
6.2 Mídia criptográfica do tipo Token:
6.2.1 Deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão do termo de
recebimento definitivo.
6.2.2 Nesse período, caso o dispositivo apresente defeito ou erro que comprometa o
funcionamento do certificado ali armazenado, a Contratada deverá realizar, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da notificação feita pela Contratante, a troca do dispositivo defeituoso por
outro novo, de primeiro uso, com, no mínimo, as mesmas características do objeto contratado
contendo um certificado digital do mesmo tipo do anteriormente gravado no dispositivo.
7.0 SUBCONTRATAÇÃO:
7.1 A Contratada não poderá transferir a terceiro a prestação do serviço, por qualquer forma,
parcial ou integralmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada.
8.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Indicar, na data da assinatura da ata de registro de preços, nome e telefone do profissional
que atuará como preposto na forma do art. 68 da Lei nº 8.666/93.
8.2 Dar plena e fiel execução à contratação, respeitando todas as cláusulas e condições
estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e Ata de Registro de Preços.
8.3 A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura da Ata de
Registro de Preços, listagem contendo os endereços dos escritórios para validação presencial dos
documentos e emissão dos certificados no Rio de Janeiro, RJ e em, pelo menos, 70% dos
municípios onde estejam instaladas as unidades da Contratante (Anexo I), durante toda a
vigência do contrato.
8.4 Comunicar imediatamente quaisquer irregularidades que possam comprometer a eficiência,
responsabilidade e qualidade dos serviços, dando ciência à fiscalização do contrato, por escrito,
para a adoção das providências cabíveis.
8.5 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do contrato em
tempo nunca superior a 02 (dois) dias úteis, salvo por motivo justo e comprovadamente alheio à
vontade da Contratada.
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8.6 Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do Contrato, todas as condições de
habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando, no que couber e sempre
que solicitado, os documentos que comprovem as condições inerentes à habilitação jurídica,
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, em
consonância com a legislação vigente.
8.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
8.8 A Contratada deverá comprovar antes da efetivação da contratação e mantê-las durante toda
vigência do contrato, as seguintes condições:
a) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos
da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016, e da Portaria MTB nº 1.293, de 28 de
dezembro de 2017;
b) Não ter sido condenada, a Contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal
Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da
OIT nos arts. 29 e 105.
8.9 As empresas com cem ou mais empregados em seu quadro devem observar o disposto no art.
93 da Lei 8.213/91 e no art. 36 do Decreto 3.298/99, que determinam o preenchimento de dois a
cinco por cento dos cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência habilitadas.
8.9.1 O percentual será definido proporcionalmente ao número total de empregados da empresa
na forma do art. 36, observando-se que, após a definição do percentual aplicável, este deverá
incidir sobre o quantitativo de profissionais alocados para o contrato a ser celebrado com a
Contratante.
8.9.1.1 O percentual de reserva de vagas será feito obedecendo à seguinte proporção:
a) para empresas cujo número total de empregados varie de 100 a 200, será observado o
percentual de 2%;
b) para empresas cujo número total de empregados varie de 201 a 500, será observado o
percentual de 3%;
c) para empresas cujo número total de empregados varie de 501 a 1000, será observado o
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percentual de 4%;
d) para empresas cujo número total de empregados supere a 1000, será observado o percentual
de 5%.
8.9.1.1.1 Em caso de fracionamento do número dessas vagas, haverá a elevação deste número
para o primeiro número inteiro subsequente. Ressalte-se que essa reserva nunca será inferior a
uma vaga.
8.9.1.2 A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as condições a que se
refere o subitem 8.9.1, sob pena de rescisão contratual.
8.10 Assumir objetivamente inteira responsabilidade civil e administrativa pelo fornecimento do
objeto contratual, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos
concernentes à contratação, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, bem como
indenizações decorrentes de todo e qualquer dano pessoal e material causados, voluntária ou
involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em decorrência da execução dos serviços
contratados, providenciando imediata reparação dos prejuízos impostos à Contratante ou a
terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e honorários advocatícios.
8.11 Utilizar melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursos humanos e
supervisão técnica e administrativa, para garantir a qualidade dos serviços.
8.12 Garantir a execução do objeto contratado sem interrupção, mantendo equipe dimensionada
adequadamente par a regular execução, substituindo ou contratando profissionais sem ônus para
o Contratante.
8.13 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato,
respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócio, documentos, dentre outros, da Contratante.
8.14 Manter seus profissionais nas dependências da Contratante devidamente identificados com
uso permanente de crachá, com foto e nome visíveis.
8.15 Comprovar a origem dos bens importados oferecidos e a quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto.
9.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1 São obrigações da Contratante as resultantes da observância da Lei 8.666/93 e as descritas
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nos subitens abaixo.
9.2 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência.
9.3 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário, quando necessário.
9.4 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados e bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivos.
9.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada.
9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
9.7 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
9.8 Efetuar os pagamentos no prazo previsto.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021.
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ANEXO I
LOCAIS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
MUNICÍPIOS
Angra dos Reis
Araruama
Barra Mansa
Barra do Piraí
Cabo Frio
Campos dos Goytacazes
Duque de Caxias
Itaboraí
Itaguaí
Itaperuna
Macaé
Magé
Maricá
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis
Queimados
Resende
Rio Bonito
Rio de Janeiro

São Gonçalo
São João de Meriti
Teresópolis
Três Rios
Volta Redonda

ENDEREÇOS
Rua Doutor Álvaro Pessoa, 172, Centro.
Rua Juiz César Marques de Carvalho, 200, Araruama.
Rua Izimbardo Peixoto, 139, Saudade.
Rua Senador Arlindo Rodrigues, 5, Centro.
Av. Poeta Vitorino Carriço, 331, Jardim Olinda.
Av. Tenente Coronel Cardoso, 517, 4º andar, Centro.
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1576, 2º andar, Bairro 25 de Agosto.
Av. Vereador Hermínio Moreira, 380, 5º pavimento, Centro.
Rua General Quintino Bocaiuva, 310, Centro.
Rua Euclides Poubel de Lima, 276-B, Bairro Vinhosa.
Av. Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista.
Av. Comendador Reis, 91.
Av. Roberto Silveira, 140, Centro.
Estrada Senador Salgado Filho, 44, Olinda.
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 232, Centro.
Av. Alberto Braune, 128, Centro.
Rua Dr. Athayde Pimenta de Moraes, 175, Centro.
Rua 16 de Março, 60, Centro.
Av. Camilo Cristófano, 255, Vila Camarim.
Rua do Rosário, 651, Centro.
Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, 95, Centro.
Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro.
Av. Gomes Freire, 471, Lapa.
Rua do Lavradio, 132, Lapa.
Rua Lourenço Abrantes, 59, Centro.
Av. Dr. Celso José de Carvalho, s/nº, Parque Barão do Rio Branco.
Rua José Augusto da Costa, 53, Centro.
Rua Presidente Vargas, 475.
Rua General Nilton Fontoura, 891, Jardim Paraíba.
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ANEXO II
Modelo de Ordem de Serviço

OS nº:
Solicitante:
Endereço:
Contato:

Data de Abertura:

Telefone:

Fax:

SERVIÇO SOLICITADO:

Serviço(s) Demandado(s)
Descrição

Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

Controle de Execução de Serviço
Data

Início

Fim

___/___/20___ ___:___ h ___:___ h

Declaração

Carimbo e Ass. do
Declarante

Confirmo as informações de
execução anotadas nesta data.

Serviço Executado / Observações:
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ANEXO V
PROCESSO Nº 4285/2021
PREGÃO Nº 42/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos xx dias do mês de xxxxx de xxxx no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região são
registrados os preços para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALIDAÇÃO,
EMISSÃOE/OU GRAVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, BEM COMO SERVIÇO DE
VISITA TÉCNICA LOCAL PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E
AQUISIÇÃO DE MÍDIAS CRIPTOGRÁFICAS DO TIPO TOKEN USB, nos termos da
descrição abaixo, entre o TRT 1ª Região e a empresa abaixo identificada, conforme
resultado do Pregão nº 42/2021 para Sistema de Registro de Preços.
GRUPO/LOTE 01
Item 01: Serviço de validação, emissão de certificado digital A1 para pessoa jurídica, cujas
especificações estão detalhadas no subitem 3.1.1 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 4 (quatro) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$
Item 02: Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital, Cert-JUS,
institucional, A3, para pessoa física, cujas especificações estão detalhadas no subitem
3.1.2 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2.000 (duas mil) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$
Item 03: Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital A3 para pessoa
jurídica, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.3 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 3 (três) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$
Item 04: Serviço de validação, emissão de certificado digital SSL, padrão AC-JUS, ICP –
Brasil, para equipamento de rede, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.4
do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 2 (duas) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$
Item 05: Visita técnica para validação da documentação, emissão e gravação de
certificado digital, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.5 do Termo de
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Referência.
Quantidade a ser registrada: 10 (dez) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$

Item 06: Serviço de validação, emissão de certificado digital para assinatura de código
JAVA (Codesign), cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.6 do Termo de
Referência.
Quantidade a ser registrada: 2 (duas) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$

Item 07: Dispositivo do tipo token para armazenamento do certificado digital, cujas
especificações estão detalhadas no subitem 3.1.7 do Termo de Referência.
Quantidade a ser registrada: 1.400 (um mil e quatrocentas) unidades.
Marca:
Preço unitário: R$

EMPRESA VENCEDORA
EMPRESA: VALOR GLOBAL DO GRUPO/LOTE: R$
CNPJ:
Responsável Legal:
CPF:
Endereço:
Cep:
Telefone:
E-mail:

CONDIÇÕES GERAIS
1. Fazem parte desta ata os anexos ___, ____, assinados pelos demais fornecedores
cadastrados, nos termos do art. 11, inciso ii do decreto nº 7.892/2013.
1.1 O registro dos demais fornecedores tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de exclusão do vencedor nas hipóteses prevista nos artigos 20 e 21 do
Decreto nº 7.892/2013.
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1.2 A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata será respeitada
nas contratações.
2. Fazem parte desta Ata, independentemente de transcrição:
- o Termo de Referência;
- o Edital do Pregão.
3. Não serão permitidas adesões a esta Ata, nos termos do subitem 1.2 do Edital.
4. Os bens registrados serão adquiridos de acordo com procedimento descrito no item XXIII
do Edital.
4.1 Os bens serão entregues e recebidos na forma dos itens 4.0, 5.0 e 6.0 do Termo
de Referência.
4.2 O pagamento será realizado na forma do item XXVII do Edital.
5. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado nas hipóteses e com observância das
disposições do item XXIV do Edital de Licitação.
6. O fornecedor está sujeito às sanções administrativas legais e regulamentares na forma do
item XXVIII do Edital.
7. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, ressalvadas
as hipóteses do item XXI do Edital, que trata também do procedimento decorrente de pedido
de revisão dos preços aqui registrados.
8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
9. Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União.

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxx de xxxx.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
EMPRESA VENCEDORA
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PROCESSO Nº 4285/2021 – PE Nº xx/202_
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E/OU
GRAVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,
VISITA TÉCNICA LOCAL E AQUISIÇÃO DE
MÍDIA CRIPTOGRÁFICA.
(Contrato nº 202_-____)

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1ª REGIÃO, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente
CONTRATANTE,
neste
ato
representado
por
seu
Diretor-Geral,
Sr.
____________________________, portador da carteira de identidade nº _________,
expedida pelo ________, inscrito no CPF sob o nº _______________, e a empresa
__________________________________, estabelecida na _________________,
inscrita no CNPJ sob nº ______________, adiante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _________________________,
portador da cédula de identidade nº ___________, expedida pelo ______, inscrito no
CPF sob o nº ______________, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela
Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 38, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93, e autorizado pelo Sr. Ordenador da Despesa às fls. ___ dos autos do
processo nº 4285/2021, com fulcro na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e nos Decretos
nº 3.555/00, nº 10.024/19 e nº 7.892/13, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a prestação
de serviços de validação, emissão e/ou gravação de certificado digital, bem como serviço
de visita técnica local para validação e emissão de certificado digital e aquisição de
mídias criptográficas do tipo token USB, conforme detalhado no Termo de Referência e
Anexos, acostados aos autos do processo em referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas encontram-se detalhadas na
Proposta Comercial e na Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e as supressões que se fizerem
necessárias no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de
acordo com o estabelecido no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - São partes
integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes
documentos acostados aos autos do processo em referência:
a) Termo de Referência e Anexos, acostados às fls. __/__;
1
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b) Edital de Pregão de fls. ___/___;

c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___;
d) Ata de Pregão de fls. ___/___;
e) Nota de Empenho 202_NE00____, de __/__/202_, de fls. ____;
f) Atos nºs 18/2017 e 156/2019 da Presidência TRT/RJ de fls. __/__.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A Contratada deverá
prestar os serviços na forma do item 4.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO - O recebimento se dará na
forma e nas condições descritas no item 5.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA - A garantia será prestada na forma do item 6.0
do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - A vigência do presente contrato será de __
(______) meses1, contados da assinatura, encerrando-se em ___/___/_____.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - O presente instrumento,
durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante
discriminada: P.T. ____, N.D. ______, do O.G.U.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para fazer face às despesas inerentes à execução do presente
ajuste, foi emitida a Nota de Empenho 202_NE00____, datada de __/__/____, no valor
de R$ ____ (___________), à conta da dotação orçamentária especificada nesta
cláusula.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - O valor global estimado deste
contrato é de R$ ________ (________________), englobando todos os custos diretos e
indiretos pertinentes à execução dos serviços do objeto deste contrato, conforme previsto
também na proposta comercial.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será efetuado na forma do item XXVII do
Edital.

1
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CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO – Os valores inicialmente pactuados poderão ser objeto de reajuste, na
forma e nas condições descritas no item XXII do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – São obrigações do
Contratante as descritas no Edital e neste instrumento, além das listadas no Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São
obrigações exclusivas da Contratada as constantes do Edital, especialmente em seu item
XXX, as detalhadas no Termo de Referência, especialmente em seu item 8.0, bem como
as descritas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE,
FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – A execução dos serviços será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, na forma do item XXXI do Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO – O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação,
tratados nesta cláusula, não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não
implicará em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Nos termos
dos artigos 81, 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, do art. 7º da Lei 10.520/02, do artigo 49 do
Decreto nº 10.024/19, bem como do Ato nº 18/2017 da Presidência do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região, que estabelece procedimento para a aplicação das sanções
administrativas previstas na referida legislação, fica a Contratada, garantida a prévia
defesa, sujeita às penalidades tratadas no item XXVIII do Edital de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO - Nas hipóteses listadas no art. 78 da
Lei nº 8.666/93 e nas descritas no Edital de Licitação, o Contrato poderá ser rescindido,
em conformidade ainda com o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE
RESCISÃO POR INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO - A rescisão
decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará à Contratada, além da
aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos
artigos 58 e 80 da Lei nº 8.666/93, bem como indenização por perdas e danos que a
Contratante vier a sofrer.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA LEGISLAÇÃO - Este contrato rege-se pela Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.248/91, Decreto nº 7.174/10, Decreto 3.555/00,
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Decreto nº 10.024/19, Decreto nº 7.892/13 e, subsidiariamente, pela legislação federal
correlata, medidas provisórias, bem como pelos preceitos de Direito Público,
regulamentos, instruções normativas e ordens de serviços emanados de órgãos
públicos, aplicando-se-lhes, supletivamente, nos casos omissos, os princípios gerais dos
contratos e demais disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO - Para dirimir todas as questões oriundas do
presente ajuste obrigacional, é competente o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária
da cidade do Rio de Janeiro.
E, por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais
lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Rio de Janeiro, __ de _________ de 202_.

______________________________________________
CONTRATANTE
(TRT/RJ)

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª) _______________________________
Nome:
CPF:

2ª) _____________________________
Nome:
CPF:
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