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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO  

 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de 
manutenção preventiva e corretiva de “hardware” do parque de equipamentos de 
microinformática, manutenção da infra-estrutura física e lógica de rede de computadores, 
acompanhamento dos links de telecomunicações (voz, dados e  VoIP), apoio ao backup, 
apoio à instalação e operação de microcomputadores e ativos de rede de computadores, 
suporte aos usuários no uso do ambiente MS-Windows, MS-Office, Internet Explorer e 
Outlook Express e outros (atendimento “Help-Desk” seguindo metodologia ITIL), com 
técnicos residentes e fornecimento de peças de reposição, da Seção Judiciária do Espírito 
Santo. 
 

§1. O fornecimento de peças pela contratada somente será devido para manutenção 
corretiva dos equipamentos listados no Anexo II; 

§2. Os serviços serão prestados em todos os equipamentos que compõem o parque de 
informática, à exceção daqueles cuja manutenção seja objeto de contrato 
específico; 

§3. O fornecimento de itens consumíveis, tais como cabos de rede e kit fotocondutores 
de impressoras serão fornecidos pela contratante, quando necessário. 

 

2. DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de microinformática 
instalados na Seção Judiciária do Espírito Santo, doravante denominada CONTRATANTE, 
apoio ao backup, manutenção física e lógica da rede de computadores, suporte nos 
programas de microinformática, suporte na área de redes, apoio na operação das 
atividades de banco de dados e serviços de atendimento e controle de chamados técnicos 
deverão ser prestados conforme condições estabelecidas pela Contratante através do 
Núcleo de Informática e seções subordinadas.  
Os equipamentos estão distribuídos na Sede desta Seção Judiciária, seus Anexos, 
inclusive Postos de Atendimentos Avançados na região da Grande Vitória e nas Varas 
Federais instaladas no Interior do estado (Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares 
e Colatina), onde deverão ser executados os serviços objeto deste Termo de Referência. O 
único posto avançado atualmente existente funciona na Casa do Cidadão em Maruípe, e 
quando necessário a empresa deverá mandar um dos técnicos da equipe para atender aos 
chamados lá existentes, enquanto houver Vara Federal lá instalada.  

Os serviços consistem em: 

 
2.1. Serviços de manutenção corretiva dos equipamen tos (hardware) 
 

a) Verificação do defeito de todos os equipamentos, excetuando-se equipamentos 
objeto de contratos de terceiros (equipamentos IBM, roteadores e modem’s que compõem 
Linhas de Comunicação de Dados); 
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b) Reparação de falhas de funcionamento dos equipamentos, mediante 
substituição de toda e qualquer parte defeituosa, desgastada ou quebrada pelo uso normal 
ou indevido; 

c) Substituição de peças que tiverem desgaste natural e todo tipo de consumível 
para o funcionamento dos referidos equipamentos, como fusíveis e componentes 
mecânicos de impressoras. O fornecimento de papel, conectores RJ45, cabo UTP, mouse, 
teclado, toner, cartuchos de tinta, kit de fotocondutor (Cilindro ótico) e fusor são 
considerados de responsabilidade da CONTRATANTE; 

d) Substituição ou manutenção de equipamentos, que por ventura venham a ter o 
seu funcionamento prejudicado por manuseio indevido do usuário, considerando que os 
usuários desta Seccional têm um perfil de zelo e conhecimento no tratamento com o 
equipamento em sua responsabilidade;  

e) Reparação de falhas de funcionamento dos equipamentos devido a erros de 
configuração de placas de vídeo, placas de rede, placa mãe, etc; 

f) Execução de regulagens e ajustes mecânicos, elétricos e eletrônicos dos 
equipamentos; 

g) Defeitos ocasionados por danos acidentais ou queda de equipamentos. 

§1. O prazo para início da verificação do defeito é de, no máximo, 1 (uma) hora útil, 
considerando o final do expediente às 19:00 horas, e de acordo com o estabelecido no item 
3, referente ao acordo de nível de serviço (SLA – Service Level Agreement); 

§2. A atribuição da verificação do defeito inclui tanto os equipamentos em garantia 
do fabricante que foram licitados quanto aqueles equipamentos que não estão nem em 
garantia do fabricante nem em contrato de manutenção. Não existe, para estes 
equipamentos, obrigação de reparo pela Contratada, apenas da verificação do eventual 
defeito ou apoio aos usuários quando for o caso; 

§3. Caso o conserto dos equipamentos contratados não possa ser efetuado nos 
prazos do SLA (item 3), a contratada deverá substituir o equipamento defeituoso por outro 
de mesma ou superior configuração, de sua propriedade; 

§4. A Contratada terá os prazos para repor o equipamento de propriedade da 
Contratante, devidamente reparado, conforme tabelas do item 3 (Acordo de Nível de 
Serviço). Na hipótese da Contratada não reparar totalmente o equipamento constante do 
ANEXO II, deverá ser SUBSTITUIDO DEFINITIVAMENTE por outro de mesma ou superior 
configuração e estado de conservação, sem ônus para a Contratante, passando este, 
então a fazer parte da relação de equipamentos constante no referido anexo, para efeitos 
de manutenção do objeto deste Termo de Referência; 

§5. A equipe técnica da contratada fica obrigada a executar as movimentações dos 
equipamentos dentro do mesmo prédio e seus anexos, efetuando os devidos registros de 
acordo com o estabelecido pelo Núcleo de Informática. 

 
2.2. Serviços de manutenção preventiva dos equipame ntos (hardware) 
 

Consiste na execução periódica de regulagens, ajustes, lubrificação, limpeza 
externa e interna com aspiração de pó, com substituição de peças que apresentem 
defeitos, estejam gastas ou quebradas pelo uso normal dos equipamentos, abrangendo 
todos os componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, tais como drives de CD, discos 
rígidos, placas de rede, placas de vídeo, cabeças de impressão, etc; 

Os serviços de manutenção preventiva serão efetuados uma vez por ano, com 
prazo máximo de 90 (noventa) dias para total execução, com data de início e prioridade de 
equipamentos a serem vistoriados a ser definida pelo Suporte Técnico da Contratante. 
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A primeira manutenção preventiva deverá ser feita em até 6 meses do início da 
execução do serviço. 

 
2.3. Serviços de manutenção física da rede 
 

a) Verificação do motivo da interrupção de comunicação com a rede de 
computadores dos equipamentos que compõem o parque de informática da Seção 
Judiciária do ES; 

b) Restabelecer a comunicação do equipamento com a Rede de Computadores, 
reparando, através do conserto ou substituição, os componentes que causaram a 
interrupção; 

c) Transferência, com desinstalação, instalação e configuração, de pontos de 
rede, microcomputadores, terminais, impressoras, switchs, hub’s, roteadores, modem’s, 
etc., entre os órgãos internos e externos da Contratante, exceto equipamentos objeto de 
contrato de terceiros; 

d) Realizar serviço de cabeamento estruturado; 

e) Homologar os pontos de rede; 

§1. Para efeitos desta contratação, considera-se a Rede de Computadores da 
Seção Judiciária do ES todos os equipamentos, acrescidos da infra-estrutura de cabos 
existente, com seus terminadores, adaptadores e conectores. 

§2. Os custos relativos a cabos de redes, conectores, patch cords, e similares 
serão de responsabilidade da Contratante. 

 
2.4. Serviços de manutenção de programas (software) , de equipamentos e de rede 
 

a) Instalação e configuração dos ambientes operacionais (Windows 2000, XP, 
Linux e outros, aplicativos e/ou suas atualizações) nos Microcomputadores da Contratante; 

b) Instalação e configuração do Windows 2000 Professional, Server ou Advanced 
Server, em máquinas clientes e máquinas provedoras de serviços, nos padrões 
determinados pela Seção de Redes de Computadores (SERED); 

c) Instalação e configuração dos aplicativos existentes, como: MS-Office, Internet 
Explorer, Outlook Express e demais aplicativos e sistemas adquiridos ou desenvolvidos 
pela contratante; 

d) Instalação e configuração de softwares de emulação de terminais, nos padrões 
determinados pela Contratante; 

e) Prestar todo e qualquer apoio aos usuários no uso do ambiente operacional 
Windows XP e 2000, nos softwares adquiridos ou desenvolvidos (caso venham a receber 
treinamento nestes), bem como dos aplicativos do MS-Office, Internet Explorer, Outlook 
Express e nas operações de acesso à rede de computadores e de uso dos equipamentos 
de microinformática à disposição dos usuários; 

§1. A instalação e configuração mencionadas nas letras “a” à “d” e suporte 
mencionado na letra “e”, do subitem 2.4 deverão ser executadas e/ou prestadas, inclusive, 
nos Microcomputadores adquiridos pela Contratante e que não constem na relação de 
equipamentos do ANEXO II. 

 
2.5. Serviços de Apoio aos Usuários e de Atendiment o e Controle de Chamados 
Técnicos (Serviços “Help-Desk”) 
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a) Atendimento aos chamados técnicos dos usuários via telefone, e-mail, sistema 
de controle de chamados técnicos da Contratante ou pessoalmente; 

b) Registro, triagem e demais controles relativos ao chamado técnico e aos 
procedimentos adotados para a solução do mesmo, bem como eventuais pendências, em 
Sistema de Controle de Atendimento, fornecido pela Contratante; 

c) Gerar através do sistema da contratante os Termos de Transferências de 
equipamentos entre os órgãos que integram a Seção Judiciária do Espírito Santo, que 
deverão ser assinada pela SESUT; 

d) Registrar a satisfação dos usuários através de pesquisas na finalização do 
atendimento; 

e) Emitir, quando solicitado, relatórios com informações sobre: detalhamento 
estatístico dos atendimentos realizados, análise de tendência sobre a performance e a 
disponibilidade das demandas customizadas pelo Núcleo de Informática, relatórios de 
atendimento, de encaminhamento para solução, de reincidência de problemas no mesmo 
equipamento, de atendimento de hardware e software por área, de controle da solução e 
registro de chamadas, de controle do patrimônio de hardware a partir de inventário; 

f) Passar informações sobre equipamentos, áreas e usuários com maior incidência 
de problemas quando solicitados pelo gestor; 

§1. Os atendimentos aos chamados técnicos e a verificação de defeitos nos      
equipamentos de microinformática e de rede, deverão ser executados inclusive nos 
equipamentos adquiridos pela Seção Judiciária ainda no período de garantia, ainda que 
não constem na relação de equipamentos do ANEXO II. 

§2. Neste caso, o Técnico da Contratada fará a verificação obedecendo aos termos 
da garantia e acompanhará todos e quaisquer procedimentos para sanar o problema,  
passando pelo acompanhamento de todas as fases de manutenção/reparação do 
equipamento e prestando relatório à supervisão do Suporte Técnica da Seção Judiciária do 
Espírito Santo. 

 

 
 
2.6. Serviço de Apoio na Administração da Rede e da  Segurança da Informação 

 

Os serviços de apoio na administração da rede e da segurança da informação serão 
executados pelos Técnicos em Administração de Rede. Suas atribuições estão descritas 
no subitem 5.2.3. 

 
2.7. Serviço de Apoio em Atividades de Backup e de Banco de Dados 

 

Os serviços de apoio em atividades de backup e de banco de dados serão executados pelo 
Técnico em Administração de Banco de Dados. Suas atribuições estão descritas no 
subitem 5.2.4. 

 
2.8. Central de Atendimento 
 

A Central de Atendimento prestará o primeiro atendimento ao usuário, denominado 
atendimento de nível I, objetivando a orientação do usuário para resolução rápida do 
chamado ou providenciar a abertura do chamado, repassando-o aos responsáveis, 
conforme estrutura do Núcleo de Informática, ou passando-os aos técnicos terceirizados, 
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caso seja de sua atribuição. Possui como atribuições os serviços listados no item 2.5. Para 
sua implementação, a contratada disponibilizará atendentes de informática, e competirá ao 
CONTRATANTE a instalação de ramais telefônicos e seus respectivos recursos para a 
equipe da Central de Atendimento. A abertura de chamado poderá ocorrer por telefonema 
do usuário, a pedido da equipe do Núcleo de Informática, por correio eletrônico, por 
gravação de voz, mensagem eletrônica, ou qualquer outro mecanismo de comunicação 
que venha a ser implantado no órgão.  

A Central de Atendimento será a responsável pela abertura e fechamento dos chamados, 
exceto quando o fechamento for realizado pelo próprio técnico durante o atendimento. 
Outras atribuições incluem a pesquisa de satisfação do usuário quando o mesmo não 
pontuar eletronicamente o atendimento prestado pelo técnico, o encaminhamento dos 
chamados aos técnicos ou às seções do Núcleo de Informática, emissão de relatórios 
estatísticos dos chamados e dos atendimentos e controle das transferências de 
equipamentos.  

Ao supervisor técnico competirá acompanhar todas as aberturas de chamados realizadas 
pela Central de Atendimento, os seus prazos, o grau de dependência de outros recursos, o 
grau de prioridade, as soluções utilizadas pelos técnicos, entre outros, a fim de garantir a 
eficiência de sua equipe, a qualidade do atendimento e assegurar o cumprimento das 
metas estabelecidas. O supervisor técnico também deverá auxiliar os atendentes na 
criação de checklists para verificação de problemas em primeiro nível. 

Competirá à equipe da Central de Atendimento, com auxílio dos técnicos de informática, 
criar biblioteca de problemas e soluções para todo tipo de chamado, equipamento ou 
software, a fim de orientar a equipe terceirizada em qualquer tipo de problema 
anteriormente resolvido. A propriedade intelectual destas informações pertencerá à 
Contratante. 

 
3. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 

 

O acordo de nível do serviço (ou o termo utilizado na sigla em inglês, SLA – Service Level 
Agreement) que define os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e 
respectivas adequações para pagamento do contrato que poderá vir a ser firmado com a 
licitante vencedora, será medido através sistema de informática com acompanhamento dos 
servidores do Núcleo de Informática e será comparado a métricas mensais pré-
estabelecidas. O objetivo da comparação é permitir avaliar se o nível de qualidade do 
serviço prestado está sendo atingido pela empresa terceirizada. O SLA será medido em 
cinco elementos: 

 

• Tempo para resolução do problema do usuário 

• Tempo de reparo de equipamento ou substituição definitiva do equipamento 

• Reclassificação de chamados 

• Reincidência 

• Ausência de registro de transferência de equipamento (Termo de Transferência) 

 

Caso não atingido o nível esperado de qualidade de prestação do serviço o somatório dos 
descontos poderá reduzir em até 5% o valor mensal, sendo este o limite máximo para o 
desconto provocado pelo SLA. Portanto, se o somatório dos descontos dos itens 3.1 a 3.5 
apresentar valor superior a 5%, o desconto será de 5% somente. 
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O prazo de carência para adaptação e início da avaliação por meio de SLA será de 60 dias. 
O período de mudança de sede terá a exigibilidade do SLA suspensa. 

O sucessivo descumprimento das metas do SLA por 03 meses consecutivos pode ensejar 
punição administrativa, conforme Lei Nº 8.666/93. 
 
3.1. Tempo para Resolução do Problema 
 

Os prazos de atendimento têm início na Data e Hora da Abertura de Chamados constante 
na Ficha de Abertura de Chamado Técnico e deverão seguir os prazos compatíveis com o 
nível de urgência especificado pela SESUT, conforme demonstra tabela 1. Caberá ao 
atendente a classificação do nível do problema, do tipo de chamado e do tipo de solução 
do chamado. Os prazos referidos na tabela constam para o atendimento inicial.  

A Sesut controlará o prazo para o fechamento do chamado. Este prazo será o maior tempo 
somado das tabelas 1 e 2 ou das tabelas 1 e 3. Tarefas agendadas não terão o prazo da 
tabela 1 contabilizada.  

 
Nível do 

Problema Descrição Prazo para 
atendimento inicial 

Crítico Serviço completamente indisponível 10 minutos 

Severo Serviço operando parcialmente 20 minutos 

Alerta Serviço com degradação de performance 
ou funcionalidade 

30 minutos 

Normal Demais problemas 1 hora 

Remoto Local onde não há técnico residente 24 horas 

Tabela 1 – Nível do Problema 

 

Serão classificados como chamados críticos aqueles que envolverem atendimento a juízes, 
salas de audiência durante audiências, relativos a eventos no auditório, necessários ao 
transporte de material, ou quaisquer outros que o Núcleo de Informática definir como tal. 

Os chamados, quando não solucionados em nível 1, serão classificados pelos atendentes 
em um dos tipos de chamado da tabela 2. De acordo com o tipo de chamado, a empresa 
terá um prazo para conclusão.  

 

Tipo de chamado técnico 
Prazo para 
conclusão 

do chamado 

Instalar microcomputador para usuário que não possui um. 40 minutos 

Substituir definitivamente microcomputador por outro, incluindo backup, 
migração de perfil, migração dos e-mails 

4 horas 

Instalação / substituição de impressora 20 minutos 

Instalação / substituição de monitor 20 minutos 

Instalação / substituição de outros hardwares 30 minutos 

Instalação software com configuração (exceto Sistema Operacional)  20 minutos 

Substituição de cartucho / toner / kit fotocondutor ou outro consumível 10 minutos 
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Manutenção preventiva em impressora com retirada para o laboratório 1 dia 

Manutenção preventiva de microcomputador com retirada para o laboratório 4 horas 

Microcomputador apresentando problemas de funcionamento 40 minutos 

Microcomputador reiniciando intermitentemente 7 dias 

Impressora apresentando problemas de funcionamento 20 minutos 

Software apresentando problemas de funcionamento 20 minutos 

Monitor apresentando problemas de funcionamento 20 minutos 

Outro equipamento apresentando problemas de funcionamento 30 minutos 

Instalação de pontos de rede adicionais no setor 1 dia 

Verificação de configuração / Instalação de imagem em microcomputador novo 2 horas 

Verificação e testes em impressora nova 1 hora 

Verificação e testes em monitor novo 20 minutos 

Verificação e testes em outros equipamentos 40 minutos 

Problemas no acesso aos serviços de rede (Disco virtual, internet, etc) 20 minutos 

Problemas no acesso à internet 30 minutos 

Movimentação de equipamento dentro do mesmo prédio com instalação do 
mesmo e configuração em outro local * 1 hora 

Movimentação de equipamento dentro do mesmo prédio sem instalação * 20 minutos 

Solução de chamado em prédio da capital onde não há técnico residente 24 horas 

Outros 20 minutos 
Tabela 2 – Tabela de tipo de chamado técnico 

 

(*) Respeitando procedimentos de registro conforme o caso (termo de transferência, termos 
de saída, ou outros de acordo com determinação do NTI). 

No fechamento do chamado será aplicado, se necessário, o tipo de solução de chamado 
técnico da tabela 3. Esta tabela 3 tem a função de permitir prazos mais longos para 
problemas mais graves que demandam maior tempo para solução, principalmente em 
função de necessidade de troca de componentes / equipamentos. 

 

Tipo de solução de chamado técnico 
Prazo para 

conclusão do 
chamado 

Reparo físico ou troca de componente interno de microcomputador na 
capital  

7 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de microcomputador no 
interior 

14 dias 

Substituição definitiva de microcomputador do contrato 21 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de impressora na capital 7 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de impressora no interior 14 dias 

Substituição definitiva de impressora do contrato 21 dias 

Substituição definitiva de equipamento, exceto microcomputador e 
impressora 

21 dias 
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Reparo físico ou troca de peça de equipamento, exceto microcomputador e 
impressora 

21 dias 

Formatação / reinstalação / reparação de sistema operacional de usuário 24 horas 

Reinstalação / configuração de software utilizado na Justiça Federal 40 minutos 

Habilitar ponto de rede pré-existente 30 minutos 

Solução que não se enquadra nesta tabela (padrão) 
Usar somente 

prazos da 
tabela 2. 

Resolução do problema pelo Help Desk Não se aplica 
Tabela 3 – Tabela de tipo de solução de chamado técnico 

 
O controle dos prazos no SLA será automatizado através do sistema. Os critérios de ajuste 
do contrato referente ao SLA do item 3.1 constam da tabela a seguir: 
 

Percentual de chamados atendidos no prazo do SLA do Item 3.1 Ajuste no contrato 

De 90% (inclusive) a 100% Não há ajuste 

De 85% (inclusive) a 90% (exclusive) 2% de desconto 

Abaixo de 85% (exclusive) 5% de desconto 
Tabela 4 - Ajuste do contrato para descumprimento do item 3.1 do SLA 

 
 
3.2. Prazo para reparo de equipamento ou substituiç ão definitiva  
  
Os equipamentos que demandarem reparo externo ou que necessitarem de substituição 
definitiva terão prazos diferenciados e servirão de indicadores para as metas do SLA. Estes 
prazos, já expostos na tabela 3 e repetidos na tabela 5, serão utilizados para avaliação 
independente do cumprimento da meta do SLA, sem prejuízo de serem contabilizados 
também no total de chamados, conforme subitem anterior.  
 
 

Tipo de solução 
Prazo para 

conclusão do 
chamado 

Reparo físico ou troca de componente interno de microcomputador na capital  7 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de microcomputador no 
interior 

14 dias 

Substituição definitiva de microcomputador do contrato 21 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de impressora na capital 7 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de impressora no interior 14 dias 

Substituição definitiva de impressora do contrato 21 dias 

Substituição definitiva de equipamento, exceto microcomputador e 
impressora 

21 dias 

Reparo físico ou troca de peça de equipamento, exceto microcomputador e 
impressora 

21 dias 

Tabela 5 - Prazos para reparo de equipamentos ou substituição definitiva 
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O controle dos prazos no SLA será automatizado através do sistema. Os critérios de ajuste 
do contrato referente ao SLA do item 3.2 constam da tabela a seguir: 
 
 

Percentual de equipamentos reparados ou substituídos no 
prazo correto, conforme SLA do item 3.2 Ajuste no contrato 

De 90% (inclusive) a 100% (exclusive) Não há ajuste 

Abaixo de 90% (exclusive) 5% de desconto 
Tabela 6 - Ajuste do pagamento por descumprimento do SLA do item 3.2 

 
3.3. Reclassificação dos chamados 
 
A reclassificação dos chamados ocorrerá quando a Contratante julgar que a Central de 
Atendimento classificou o chamado com classificação de prioridade abaixo da necessária, 
com classificação de tipo de chamado incorreto ou com classificação do tipo de solução 
incoerente, que impliquem em prazos menos rígidos em benefício da contratada.  
 

% de reclassificação de chamados Ajuste no contrato 

De 0 a 5% (inclusive) dos chamados Não há ajuste 

De 5% (exclusive) a 10% (inclusive) dos chamados 2% de desconto 

Acima de 10% 5% de desconto 
Tabela 7 - Ajuste do pagamento por descumprimento do SLA do item 3.3 

 
 
3.4. Taxa de Reincidência dos chamados 
 
Visando garantir que os chamados sejam solucionados definitivamente, será calculada a 
taxa de reincidência dos chamados a partir do total de chamados. O período que o sistema 
utilizará para cálculo de reincidência será de 30 dias corridos.  
Chamados para o mesmo equipamento gerados por outro motivo serão desconsiderados 
desta contagem, bastando solicitação da equipe da empresa à SESUT. 
 

% de reincidência de chamado Ajuste no contrato 

Até 8% (inclusive) Não há ajuste 

Acima de 8% 5% de desconto 
Tabela 8 - Ajuste do pagamento por descumprimento do SLA do item 3.4 

 
3.5. Ausência de Documento de Termo de Transferênci a 
 
Para cada equipamento que a contratada não realizar termo de transferência no prazo 
máximo de 2 dias, será penalizada em 0,5% como ajuste do contrato. A verificação será 
realizada por amostragem, e na sua ocorrência, a empresa será notificada através do seu 
preposto, com o devido registro no sistema. 
 
3.6. Descumprimento do SLA 
 
A tentativa de burlar o controle do SLA informando dados incoerentes poderá implicar em 
rescisão contratual por parte da contratante, sem prejuízo de outras penalidades.  
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O valor mensal da fatura será descontado do somatório dos percentuais de ajustes 
apurados dos itens 3.1 a 3.5, respeitado o limite máximo de 5%. 

O sucessivo descumprimento das metas do SLA por 03 meses consecutivos pode ensejar 
punição administrativa, conforme Lei Nº 8.666/93. 
 
4. DA HABILITAÇÃO 
 
Neste item são apresentadas exigências obrigatórias, cujo descumprimento é de caráter 
eliminatório. 
 
 
4.1. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
São requisitos técnicos obrigatórios: 

a) Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (nos moldes do 
ANEXO IV), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
execução de serviços semelhantes e de complexidade tecnológica equivalente a: 

a.1) manutenção preventiva e corretiva em, no mínimo, 200 Microcomputadores; 

a.2) manutenção preventiva e corretiva em, no mínimo, 50 impressoras laser; 

a.3) manutenção e/ou instalação de Redes de Computadores com, no mínimo, 
300 pontos de rede. 

Parágrafo único  - Não será aceito somatório de certificados para a composição das 
quantidades citadas em cada subitem do item a. 

 

b) Declaração de que a proponente é assistência técnica autorizada ou parceiro 
autorizado (com certificado) de no mínimo 04 (quatro) dos fabricantes de equipamentos ou 
softwares utilizados pela SJES, como mostra abaixo: 

 
IBM do Brasil; Samsung; Bematech; Intel; Microsoft;  SMS; Compaq/HP, Acer, Epson, Xerox, 
Lexmark, Okidata; Itautec, Dell, Trellis, Symantec,  Kyocera, Positivo, Engetron, APC, Citrix, 
Lenovo, Metrologic, Cisco, Novell, Trend, CA, Red H at, 3COM, LG.  
 
5. DO CONTRATO 

 

5.1. CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA 
 

Para a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá:  

• Comprovar que é assistência técnica autorizada ou parceiro autorizado (com 
certificado), conforme declaração prévia do item 4.1.b. A comprovação se dará por 
meio de verificação no site do fabricante da indicação da adjudicatária como 
assistência técnica autorizada, ou por meio de documento assinado por 
representante do fabricante, cujos poderes deverão ser comprovados mediante 
contrato social e procuração, esta última quando existente. 

• Apresentar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do preço global a ser 
contratado, através de uma das modalidades previstas no § 1º do Art. 56 da Lei nº 
8.666 de 21/06/1993. 

• Indicar um preposto, informando seus dados, e-mail, telefones, horário e local de 
trabalho habituais. 
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5.2. FORMA DE EXECUÇÃO 

 

A contratada deverá manter nas instalações da Seção Judiciária do Espírito Santo, uma 
equipe formada por: 

a) 01 (um) Supervisor Técnico, acompanhando os serviços em toda Seção 
Judiciária do ES, observando-se os requisitos de qualificação e experiência listados no item 
5.3, alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘g’; 

b) 12 (doze) Técnicos de Manutenção, 4 (quatro) técnicos na Sede, 4 (quatro) no 
Ed. Jerônimo Monteiro localizado na Av. Getúlio Vargas, 1 (um) nas Varas Federais de 
Cachoeiro de Itapemirim, 1 (um) na Vara Federal de São Mateus, 1 (um) na Vara Federal 
de Linhares e 1 (um) na Vara Federal de Colatina. Deve-se observar os requisitos de 
qualificação e experiência listados no item 5.3, alínea ‘c’ e ‘g’; 

c) 02 (dois) Técnicos em Administração de Rede, à disposição da Seção de 
Redes de Computadores, no Ed. Sede, observando-se os requisitos de qualificação e 
experiência listados no item 5.3, alínea ‘a’ e ‘g’; 

d) 01 (um) Técnico em Administração de Banco de Dados, à disposição da Seção 
de Operações, no Ed. Sede, observando-se os requisitos de qualificação e experiência 
listados no item 5.3, alínea ‘b’ e ‘g’; 

e) 02 (dois) Atendentes, localizados no prédio Sede da Seção Judiciária do ES, 
observando-se os requisitos de qualificação e experiência listados no item 5.3, alíneas ‘e’, 
‘f’ e ‘g’; 

 

Não será aceita sobreposição de funções, como por exemplo, utilizar um profissional como 
técnico e supervisor simultaneamente a fim de reduzir o quantitativo total de profissionais 
disponibilizados no contrato. Desta forma, a empresa disponibilizará inicialmente, na 
execução do contrato, 18 profissionais.  

As despesas com os deslocamentos dos Técnicos entre os órgãos que compõem a Seção 
Judiciária do ES (Sede x Anexos x Varas do Interior x Postos Avançados), quando 
necessário, correrão por conta da Contratada. 

A entrada ou saída de qualquer material, equipamento ou componente de propriedade da 
Contratada deverá ser registrada pela Contratada e controlados pela Contratante, e só 
poderá ocorrer se acompanhada de formulário específico a ser fornecido pela Contratante. 

Os serviços a serem prestados são de natureza técnica envolvendo, de um modo geral, a 
identificação e a análise de problemas, a formulação de alternativas de solução, o 
detalhamento destas alternativas na forma de planos de ação, a implementação destes 
planos após análise e autorização da SESUT. 

O registro, análise e direcionamento e finalização dos atendimentos telefônicos aos 
usuários deverá ser feito utilizando-se um sistema informatizado de controle do Help Desk, 
estabelecido pela Contratante. 

 

5.2.1. Competirá ao SUPERVISOR TÉCNICO: 

(Conforme código 1425-30 na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, listado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE) – Gerente de Suporte Técnico de Tecnologia da 
Informação. 

a) Coordenar as atividades dos Técnicos de Manutenção nas unidades que 
compõem a Seção Judiciária do Espírito Santo (Sede, Anexos e Varas do Interior) e 
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responder diretamente pelo desenvolvimento de suas respectivas atividades junto ao 
Supervisor da SESUT; 

b) Orientar os técnicos e atendentes quanto ao atendimento aos usuários e à 
resolução dos chamados técnicos; 

c) Coordenar a distribuição dos chamados entre os técnicos de manutenção, 
monitorando o tempo de atendimento e a solução dos problemas; 

d) Acompanhar a emissão dos relatórios diários dos atendimentos realizados e 
dos atendimentos pendentes, bem como as providências adotadas para solução dos 
mesmos; 

e) Realizar os controles de freqüência dos técnicos; 

f) Acompanhar a emissão dos termos de transferência e/ou saída, quando for o 
caso, de todo e qualquer tipo de equipamento ou material de responsabilidade da SESUT, 
no período de seu deslocamento, inclusive equipamentos que ainda estiverem em garantia; 

g) Repassar aos técnicos as orientações da Seção de Suporte Técnico de 
Informática, ou de órgãos superiores; 

h) Coordenar pesquisas para diagnóstico dos problemas mais freqüentes no uso 
dos equipamentos de microinformática e de rede, sugerindo ações que viabilizem a 
redução de ocorrências, quando estas dependerem de ações fora do escopo deste Termo 
de Referência; 

i) Coordenar pesquisas de satisfação, periodicamente através de formulários 
WEB, e-mail e/ou telefone; 

j) Promover melhoria nos procedimentos de atendimento técnico visando redução 
no tempo de atendimento e melhoria na qualidade dos serviços prestados, adotando, 
quando possível, medidas pró-ativas para evitar reincidência ou novas incidências de 
chamados de mesma natureza, conforme recomendações do ITIL; 

k) Desenvolver outras atividades de gerência ligadas aos serviços de manutenção 
corretiva, preventiva, de rede, de programas e de controle e atendimento de chamados, 
objetos deste Termo de Referência, designadas pelo Supervisor da Seção de Suporte 
Técnico; 

l) Deverá ter todas as qualificações exigidas para um técnico de manutenção. 

m) Zelar por manter sua jornada de trabalho em 40 horas de trabalho, respeitando 
horários de entrada e saída 

 

5.2.2. Competirá aos TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO: 

(Conforme código 3132-20 na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, listado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE). 

 

a) Executar as atividades de manutenção nos objetos deste contrato, de acordo 
com as prioridades e orientações dadas pelo Supervisor Técnico; 

b) Instalar e dar suporte a Sistemas operacionais Windows 2000, XP, Linux e 
demais softwares adquiridos ou desenvolvidos pela Contratante; 

c) Executar as atividades de atendimento e abertura de chamados na ausência do 
Supervisor técnico ou por determinação do mesmo; 

d) Executar as atividades de remoção, distribuição e instalação de equipamentos, 
inclusive novos e/ou em garantia, nas unidades que compõem a Seção Judiciária do 
Espírito Santo (Sede, Anexos e Varas do Interior); 
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e) Executar as atividades de manutenção, movimentação, transferência, 
instalação e configuração de microcomputadores, terminais, impressoras, switches, hub’s, 
roteadores, modem’s, etc., entre os órgãos internos e externos da Contratante, exceto 
equipamentos objeto de contrato de terceiros; 

f) Executar as atividades de manutenção do cabeamento estruturado; 

g) Auxiliar na busca e transporte de equipamentos, preencher formulários e 
documentos, colher assinaturas, limpeza e organização da área destinada à manutenção 
de equipamentos e demais atividades determinadas pela seção responsável; 

h) Apoio às atividades de backup de acordo com política determinada pelo Grupo 
de Backup do Núcleo de Informática. 

i) Executar atividades corriqueiras e pertinentes à área de informática, 
determinadas pela Contratante; 

 

5.2.3. Competirá aos TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO DE R EDES: 

(Conforme código 2123-10 na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, listado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE). 

 

a) Auxiliar nas atividades da área de rede nas unidades que compõem a Seção 
Judiciária do Espírito Santo (Sede, Anexos e Varas do Interior) e responder diretamente 
pelo desenvolvimento de suas respectivas atividades junto ao Supervisor da SERED; 

b) Instalar e configurar softwares e hardwares de uso corriqueiro no sistema 
central de processamento de dados da SJES; 

c) Instalar e configurar equipamentos de uso corriqueiro para controle e 
administração da rede de comunicação de dados; 

d) Promover a segurança das informações nos acessos através da rede a todos 
os equipamentos interligados; 

e) Analisar o desempenho da rede, identificando pontos críticos e determinando 
possíveis soluções; 

f) Auxiliar na instalação de correções dos softwares e sistemas operacionais dos 
servidores de rede, visando garantir níveis de desempenho e segurança adequados, em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas; 

g) Acompanhar as atividades de manutenção do cabeamento estruturado 
transferência, com desinstalação, instalação e configuração, de pontos de rede executados 
pelos Técnicos de manutenção aos switches, hub’s, roteadores, modem’s, etc., entre os 
órgãos internos e externos da Contratante; 

h) Prestar suporte ao Supervisor Técnico e aos Técnicos de Manutenção da 
Contratada, nas atividades definidas pela SERED; 

i) Acompanhar o desempenho de todos os links de comunicação, seja de voz, 
dados ou VoIP; 

 

5.2.4. Competirá ao TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DE BAN CO DE DADOS: 

(Conforme código 2123-05 na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, listado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE).  

a) Auxiliar nas atividades da área de operação nas unidades que compõem a 
Seção Judiciária do Espírito Santo (Sede, Anexos e Varas do Interior) e responder 
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diretamente pelo desenvolvimento de suas respectivas atividades junto ao Supervisor da 
SEOPE; 

b) Auxiliar na instalação e configuração de softwares nos sistemas de cópias de 
segurança (backup) da SJES; 

c) Auxiliar na pesquisa e instalação de atualizações e correções dos softwares de 
backup; 

d) Acompanhar as atividades de criação e implantação de políticas de backup 
desenvolvidas pela SEOPE; 

e) Acompanhar as atividades de verificação dos jobs de backup e respectivas 
anotações nas planilhas de controle; 

f) Acompanhar a execução e eventualmente executar o rodízio de fitas de acordo 
com a planilha de controle de fitas de backup; 

g) Auxiliar na pesquisa e instalação de atualizações e correções dos sistemas 
operacionais dos equipamentos servidores de banco de dados; 

h) Auxiliar nas tarefas de: 

• Instalação, configuração e administração de banco de dados;  

• Análise e otimização de desempenho;  

• Execução de rotinas de backup, recovery e verificação de logs;  

• Elaboração de scripts;  

• Suporte aos ambientes de desenvolvimento, testes e produção;  

• Verificação dos logs relativos às políticas de segurança das bases de dados;  

i) Auxiliar na pesquisa e instalação de atualizações e correções dos sistemas 
gerenciadores de banco de dados, notadamente o Oracle; 

 

 

5.2.5. Competirá ao ATENDENTE DE CHAMADOS TÉCNICOS:  

(Conforme código 4223-20 na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, listado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE) – Operador de Telemarketing Técnico.  

 

a) Executar as atividades de atendimento e abertura de chamados técnicos, 
registrando-os no Sistema de Controle de Chamados Técnicos disponibilizado pela 
Contratante; 

b) Executar o checklist inicial e fazer atendimento de “Primeiro Nível”. Sendo 
resolvido o chamado, a Atendente fará as devidas anotações no sistema e em caso de não 
ter sido possível a resolução do chamado, o mesmo será encaminhado aos Técnicos para 
atendimento de “Segundo Nível”; 

c) Distribuir os chamados entre os técnicos de manutenção, monitorando o tempo 
de atendimento e a solução dos problemas; 

d) Efetuar a certificação de fechamento do serviço junto ao seu solicitante; 

e) Realizar o cadastramento de novos equipamentos e/ou matérias no sistema 
disponibilizado pela Contratante; 

f) Emitir termos de transferência e/ou saída, quando for o caso, de todo e 
qualquer tipo de equipamento ou material de responsabilidade da SESUT, no período de 
seu deslocamento, inclusive equipamentos que ainda estiverem em garantia; 
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g) Acionar os mecanismos de garantia junto a fabricantes ou fornecedores; 

h) Cobrar pendências de quaisquer serviços em aberto; 

i) Emitir relatório diário dos atendimentos realizados e dos atendimentos 
pendentes, bem como as providências adotadas para solução dos mesmos; 

j) Realizar pesquisas para diagnóstico dos problemas mais freqüentes no uso dos 
equipamentos de microinformática e de rede; 

k) Sugerir melhorias nos procedimentos de atendimento técnico visando redução 
no tempo de atendimento e melhoria na qualidade dos serviços prestados. 
 
 
5.3. REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS 
 

Os profissionais do contrato deverão cumprir os seguintes requisitos: 

 

a) Os Técnicos em Administração de Redes deverão possuir certificação MCSA – 
Microsoft Certified System Administrator e certificação LPI nível 1 – Linux 
Professional Institute. 

b) O Técnico em Administração de Banco de Dados deverá possuir certificação OCA – 
Oracle Certified Associate.  

c) O Supervisor Técnico e os Técnicos de Manutenção deverão possuir cursos nas 
áreas de informática, curso na área de rede e a certificação MCP – Microsoft 
Certified Professional. 

d) O Supervisor Técnico, além dos cursos listados na alínea anterior, deverá possuir 
no mínimo 20 horas de treinamento em ITIL.  

e) O Atendente de Chamados Técnicos deverá possuir curso de Windows, Office e 
Redes. 

f) O Atendente de Chamados Técnicos deverá possuir experiência na área de 
atendimento ao público via telefone (tele-atendimento) ou de tele-atendimento em 
central de chamados de nível 1, comprovada por meio da carteira de trabalho, 
contrato de prestação de serviço, cursos na área ou equivalente. 

g) Todos os profissionais deverão possuir, no mínimo, documento que comprove 
conclusão do ensino médio. 

 

§1. Todos os profissionais, exceto aqueles da alínea ‘f’, terão jornada semanal máxima 
de 40 horas, devendo até metade da equipe cumprir horário diário de 10 às 12:30 e 
13:30 às 19 horas e o restante do quadro de 10 às 13:40 e 14:40 às 19:00 horas. 

§2. Aos profissionais das alíneas ‘b’ e ‘c’ será acordado a escolha do horário entre um 
dos horários pré-estabelecidos no parágrafo anterior. 

§3. Os profissionais da alínea ‘f’ terão jornada semanal máxima de 30 horas, devendo 
até metade da equipe cumprir horário de 10 às 13:40 e 14:40 às 17:00 horas e o 
restante de 13 às 19 horas. 

 

Os treinamentos dos profissionais alocados serão comprovados através de diploma ou 
certificado. Não serão aceitos diplomas de treinamentos ministrados pela própria 
contratada. 
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A alocação do Supervisor Técnico, Técnicos de Manutenção e dos Atendentes de 
Chamados Técnicos somente será efetivada mediante comprovação, pelo Supervisor da 
SESUT, da qualificação dos referidos profissionais, por meio dos requisitos mínimos 
exigidos no item 5.3. 

A alocação dos Técnicos em Administração de Redes somente será efetivada mediante 
comprovação, pelo Supervisor da SERED, da qualificação dos referidos profissionais, por 
meio dos requisitos mínimos exigidos no item 5.3; 

A alocação do Técnico em Administração de Banco de Dados somente será efetivada 
mediante comprovação, pelo Supervisor da SEOPE, da qualificação dos referidos 
profissionais, por meio dos requisitos mínimos exigidos no item 5.3; 

A comprovação da qualificação dos profissionais será exigida por ocasião do início dos 
serviços, conforme subitem 5.8 deste Edital. 

Nos casos em que um dos profissionais for substituído, durante a vigência do Contrato, seu 
substituto deverá ter, no mínimo, a qualificação inicial exigida no Contrato referente ao 
nível do profissional; 

No caso de férias dos Técnicos em Administração de Redes e do Técnico em 
Administração de Banco de Dados não haverá necessidade de substituição destes durante 
seu período de férias. Especificamente sobre os Técnicos em Administração de Rede, suas 
férias não poderão ser concomitantes. 

Os Técnicos de Manutenção, Atendentes, Supervisor e Técnicos em Administração de 
Redes e Banco de Dados colocados à disposição da CONTRATANTE não terão, em 
hipótese nenhuma, vínculo empregatício com a Seção Judiciária do Espírito Santo, ficando 
todos os encargos trabalhistas legalmente instituídos sob responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, deverá substituir os 
funcionários que não atenderem satisfatoriamente às exigências técnicas dos serviços. 

A experiência dos profissionais solicitados deverá ser comprovada por tempo de serviço 
através de vínculo de trabalho em qualquer empresa em área afim do objeto do contrato.  

 

5.4. DA GARANTIA DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS 

 

O prazo de garantia das peças utilizadas nos serviços de reparo dos equipamentos deverá 
ser do mesmo prazo de duração do CONTRATO e suas eventuais prorrogações. 

 

5.5. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
certificada pelo gestor de contrato na Certidão de Início dos Serviços, podendo o contrato 
ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

O prazo para o início da prestação dos serviços será de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento pela Contratada de Ordem de Início dos Serviços encaminhada pelo 
gestor de contrato. 

 
5.6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.6.1 A CONTRATADA obriga-se a: 
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a) Remunerar mensalmente todos os profissionais discriminados neste Termo de 
Referência conforme Convenção, Dissídio ou Acordo Coletivo de Trabalho, dos 
sindicatos referentes, em vigor, sendo este valor, no mínimo, o piso bruto 
salarial destas categorias profissionais.  

b) Realizar os pagamentos dos salários e demais benefícios até o 5º dia útil – 
antes do encerramento do expediente bancário – do mês subseqüente ao 
trabalhado, se a Convenção, Dissídio ou Acordo coletivo da categoria não 
determinar outra data mais benéfica ao trabalhador. 

c) Na hipótese de a CONTRATADA optar por pagamento em cheque ou crédito 
em conta-salário, deverá eleger um estabelecimento bancário próximo ao local 
de trabalho respectivo para operacionalizar o pagamento, com a concordância 
do empregado. 

d) A CONTRATADA fornecerá ao efetivo, crachás de identificação (contendo os 
dados pessoais do funcionário, fotografia e função), equipamentos de 
segurança exigidos em lei e uniformes; 

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO; 

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 
os equipamentos, materiais ou peças, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de utilização; 

g) Substituir peças que tiverem desgaste natural e todo tipo de consumível para o 
funcionamento dos referidos equipamentos, como fusíveis e componentes 
mecânicos de impressoras. O fornecimento de papel, conectores RJ45, cabo 
UTP, mouse, teclado, toner, cartuchos de tinta, kit de fotocondutor (Cilindro 
ótico) e fusor são considerados de responsabilidade da CONTRATANTE; 

h) Substituir ou reparar equipamentos, que por ventura venham a ter o seu 
funcionamento prejudicado por manuseio indevido do usuário, considerando 
que os usuários desta Seccional têm um perfil de zelo e conhecimento no 
tratamento com o equipamento em sua responsabilidade;  

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e por todas as demais despesas, inclusive despesas com seguro, 
viagens e hospedagens de seus técnicos; 

j) Fornecer relatório mensal de peças trocadas com seus respectivos valores; 

k) Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE, sem 
qualquer ônus adicional; 

l) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção de todas as ferramentas e 
aparelhos mecânicos ou eletrônicos de aferição, ferramentas utilizadas na área 
de rede e cabeamento estruturado, regulagem ou ajuste, necessários à 
execução dos serviços contratados, inclusive aos técnicos situados nas Varas 
Federais do Interior do estado, não cabendo à CONTRATANTE nenhuma 
responsabilidade pelo desgaste, dano parcial ou total dos mesmos; 

m) A CONTRATADA deverá disponibilizar a cada um de seus técnicos as 
seguintes ferramentas de trabalho: Estojo ou maleta para armazenamento das 
ferramentas, alicate de bico fino, alicate de corte, jogo de chave philips, jogo de 
chave de fenda, jogo de chave de torque, pincel 2”, estilete, multímetro, pulseira 
anti-estática; 
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n) A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada local, onde se encontrar um 
ou mais técnicos, as seguintes ferramentas: Chave de porca 1/8, chave de 
porca 3/16, chave inglesa, alicate RJ-45, alicate de inserção, pinça T1 para 
soldar e segurar, pinça para chips anti-estática, insersor de chips anti-estático, 
ferro de soldar, sugador de solda, testador de cabo RJ45, soprador, manta anti-
estática. 

o) Cabe observar que há previsão de a Justiça Federal do Espírito Santo 
inaugurar nova sede na Av. Beira Mar, e portanto, os equipamentos utilizados 
em Vitória serão transferidos, parcial ou integralmente, para a nova sede, onde 
a contratada passará a executar os seus serviços. Os técnicos que atuam no 
Ed. Jerônimo Monteiro e no Ed. Sede serão deslocados, parcial ou 
integralmente, para a nova sede.  

p) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência. 

q) A CONTRATADA deverá instruir seus empregados, visando à correta execução 
dos serviços, inclusive quanto à prevenção de acidente e de incêndio; 

r) A CONTRATADA deverá manter na Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção 
Judiciária do Espírito Santo um livro de ocorrências para registro de fatos 
relevantes que envolvam seus empregados; 

s) A CONTRATADA deverá inspecionar e coordenar, com visitas semanais e 
obrigatórias, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços realizados por seus 
empregados; 

t) A CONTRATADA deverá manter o registro de empregados de que trata o artigo 
41 da Consolidação das Leis do Trabalho no local de prestação dos serviços, 
sendo esse dispensado apenas na hipótese de a contratada adotar o controle 
único e centralizado para registro de empregados e desde que os empregados 
portem cartão de identificação com o nome completo, número de inscrição no 
PIS/PASEP, horário de trabalho e cargo ou função, conforme determina a 
Portaria nº 41/2007, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

u) A Contratada deverá manter livro de ponto sob a fiscalização do Supervisor da 
Seção de Suporte Técnico de Informática, onde deverão ser assinados os 
horários de entrada e saída, inclusive dos horários de repouso; 

v) A CONTRATADA deverá informar à Seção de Suporte Técnico de Informática, 
por escrito, com, no mínimo, 01 (um) dia útil de antecedência, qualquer 
alteração de caráter permanente no quadro de funcionários fixos (em virtude de 
demissão, relocação etc.), devendo o documento apresentado informar o(s) 
nome(s) do(s) substituto(s), com função, RG e CPF, e respectivo(s) 
substituído(s), bem como data(s) de início/ período(s), horário(s) e local(is) de 
substituição, bem como atender às exigências contidas no Subitem 5.8.; 

w) No caso de férias, a relação informando os substitutos e substituídos nos 
moldes do item anterior, deverá ser apresentada à Seção de Suporte Técnico 
de Informática com antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

x) Em quaisquer casos de afastamentos (faltas, licenças, etc.), a substituição, no 
posto de trabalho, deverá ser realizada em, no máximo, 02 (duas) horas, por 
outro empregado de igual qualificação e capacidade técnica, devendo a 
CONTRATADA apresentar, até o momento da efetiva substituição (em não se 
tratando das hipóteses previstas nas alíneas ‘v’ e ‘w’), documento contendo os 
dados exigidos na alínea ‘v’. Caso a devida substituição não seja realizada 
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dentro do prazo especificado, o afastamento ensejará a realização de desconto 
na fatura do mês correspondente, com base nos custos apresentados pela 
CONTRATADA; 

y) Quando se tratar de substituição de apenas um funcionário, se a 
CONTRATADA julgar mais conveniente, poderá, mediante registro nos autos, 
deixar de promovê-la nos primeiros 02 (dois) dias do afastamento, sem que 
seja, com isso, penalizada por descumprimento contratual, embora seja 
mantida a aplicação do desconto correspondente aos dias descobertos, 
conforme alínea ‘x’; 

z) A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordo Coletivo ou Dissídio Coletivo, devidamente registrada(o) 
na DRT – Delegacia Regional do Trabalho, sempre que uma nova (o) venha 
substituir a (o) que se encontra em vigor. 

 

5.6.2 Em relação aos uniformes, a contratada deve observar que: 

 

a) A CONTRATADA fornecerá kits completos de uniformes com, no mínimo, as 
quantidades especificadas nas alíneas ‘d’ e ‘e’. Não será permitida a entrega 
parcelada. Após a entrega, o funcionário assinará o recebimento.  

b)  Os uniformes deverão ser novos, confeccionados de acordo com as 
quantidades especificadas neste Termo e entregues completos no prazo 
máximo de 10 (dez) dias a partir da data do início dos serviços.  

c) A Contratada se obriga a substituir, num prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
notificação formal, os uniformes que não estiverem condizentes com o 
estabelecido na letra “e” deste subitem, sem ônus para o empregado, desde 
que as peças usadas sejam devolvidas à Contratada, no estado em que se 
encontrarem; 

d) Deve ser fornecido para os funcionários do sexo masculino um mínimo de 03 
mudas, compostas por calça (jeans ou social) e camisa social [manga curta] 
com a identificação da empresa através de logo. 

e) Deve ser fornecido para os funcionários do sexo feminino um mínimo de 03 
mudas, compostas por saia ou calça (jeans ou social) e camisa social [manga 
curta] com a identificação da empresa através de logo. 

f) A Contratada se obriga a fornecer uniformes apropriados às funcionárias 
gestantes, substituindo-os sempre que necessário; 

g) Não será permitido que os prestadores de serviços executem as tarefas com 
uniformes descorados (fora do padrão dos demais), rasgados ou sujos, bem 
como calçados deteriorados, sujos, furados ou rasgados, cabendo à 
CONTRATADA fiscalizar e zelar pela aplicação dessas regras; 

h) É obrigatória a utilização de crachás de identificação, cabendo à 
CONTRATADA fiscalizar e zelar pela aplicação dessa regra; 

i) É obrigatória e incondicional a utilização de todo e qualquer E.P.I. 
(Equipamento de Proteção Individual), nas atividades em que ele seja requerido 
pelas normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, ficando a 
CONTRATADA responsável por observar sua necessidade, bem como 
fiscalizar sua utilização; 

j) A CONTRATANTE fará a conferência da quantidade e da qualidade dos 
uniformes e dos equipamentos de proteção individual, antes da entrega aos 
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funcionários, rejeitando no todo ou em parte os que não estiverem de acordo 
com as especificações; 

k) As quantidades informadas referem-se ao fornecimento inicial dos uniformes 
para utilização nas execuções dos serviços, permitindo a troca diária dos 
mesmos.  A substituição completa do vestuário se fará a cada período de 12 
(doze) meses ou anteriormente a este período quando houver desgaste 
anormal dos mesmos. 

 

5.6.3 Em relação ao fornecimento de Vale Transporte e Auxílio Alimentação: 

 

a) A Contratada fornecerá auxílio-alimentação, obrigatoriamente, a todos os seus 
empregados, mensalmente, até o último dia útil do mês anterior àquele em que 
serão utilizados, independentemente de previsão distinta em Convenção 
Coletiva de Trabalho ou instrumentos equivalentes, em quantidade 
correspondente ao total de dias úteis do mês em que serão utilizados, cujo 
valor unitário deverá ser, no mínimo, o constante da Convenção Coletiva de 
Trabalho, sendo que, na falta desta, aplicar-se-á a legislação correlata à 
matéria. 

b) Caso a futura Contratada apresente na composição de custos valore diferente 
daquele previsto na Convenção Coletiva para auxílio-alimentação deverá 
repassar aos seus empregados o valor cotado, obrigatoriamente; 

c) Caso a Contratada não pague a seus funcionários o auxílio-alimentação, os 
respectivos valores não serão repassados pela Contratante à Contratada; 

d) A alimentação fornecida pelo empregador que não comprova seu registro no 
Programa de Alimentação do Trabalhador possui natureza jurídica salarial nos 
termos do artigo 458 CLT e do Enunciado 241 do TST, salvo se houver 
convenção em instrumento normativo coletivamente convencionado. Em razão 
dessa natureza salarial, seu valor deve integrar a base de cálculo para 
recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária; 

e) A Contratada se obriga a fornecer os vales-transporte até o último dia útil do 
mês anterior àquele em que serão utilizados, independentemente de previsão 
distinta em Convenção Coletiva de Trabalho ou instrumentos equivalentes, em 
cota única. Poderá ser descontado em folha de pagamento percentual de 
participação conforme legislação do trabalho em vigor; 

f) A Contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as 
dependências do CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios ou 
mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisações dos transportes 
coletivos; 

g) Os vales-transporte serão fornecidos em quantidade necessária ao 
deslocamento do beneficiário no seu trajeto residência x trabalho e vice-versa; 

h) Será descontado da fatura o valor referente ao vale-transporte não fornecido 
aos funcionários que residam próximo ao local de trabalho. Esse valor será 
correspondente ao valor cotado na PROPOSTA; 

i) A CONTRATADA deverá apresentar relação de optantes e não optantes pelo 
vale transporte, juntamente com cada nota fiscal. 

 

5.6.4 Os empregados da CONTRATADA deverão: 
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a) Apresentar-se asseados, uniformizados, portando crachá de identificação e 
munido dos dispositivos de proteção exigidos em lei; 

b) Estar em regular situação empregatícia; 

c) Sujeitar-se às normas disciplinares da Justiça Federal de Primeira Instância – 
Seção Judiciária do Espírito Santo. 

 

 
5.7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Para as sanções administrativas serão levadas em conta à legislação federal que rege a 
matéria concernente às licitações e contratos administrativos e às disciplinas normativas no 
âmbito da SJES. 

 

 
5.8. EXIGÊNCIAS PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS  
 
Para iniciar a execução dos serviços, será exigido da CONTRATADA: 

a) Cópia das Convenções, Dissídios ou Acordos Coletivos de Trabalho em vigor, que 
serviram de base para a composição das Planilhas de Custos, homologadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (Delegacia Regional do Trabalho). 

b) Relação nominal dos empregados contratados contendo: nome, nº. CPF e CI, 
endereço, telefone, função, e a opção ou não opção pelo vale-transporte.  

c) Registro de empregados de que trata o artigo 41 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, sendo este dispensado apenas na hipótese de a CONTRATADA adotar o 
controle único e centralizado para registro de empregados e desde que os 
empregados portem cartão de identificação com o nome completo, número de 
inscrição no PIS/PASEP, horário de trabalho e cargo ou função, conforme 
determina a Portaria nº 41/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

d) Cópia autenticada das carteiras de trabalho ou cópia simples juntamente com os 
documentos originais (para conferência por servidor da Justiça Federal) que 
comprovem sua condição de empregadora direta de toda a mão-de-obra que irá 
executar de forma residente o objeto contratual. Os valores registrados devem estar 
em conformidade com os estabelecidos nos instrumentos normativos da categoria 
profissional (acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho) e com o constante 
no contrato administrativo a ser executado. 

e) Comprovação da qualificação dos profissionais e do grau de instrução, conforme 
previsto no item 5.3. A comprovação de que trata essa alínea deverá ser 
apresentada 05 (cinco) dias antes da data estipulada para o início dos serviços. 

f) Comprovação da entrega dos uniformes e crachás. 
g) Comprovação do fornecimento do vale-alimentação e vale-transporte 

correspondente ao quantitativo de dias a serem trabalhados no primeiro mês do 
contrato. 

h) Fornecimento de ferramentas individuais para cada localidade de prestação dos 
serviços, de acordo com o item 5.6.1, alíneas ‘m’ e ‘n’ 

 
6. DO PAGAMENTO 
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6.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão recebidos e atestados pelo 
Gestor do Contrato designado para fiscalizar e acompanhar a respectiva 
contratação. 

 

6.2. A CONTRATADA deverá encaminhar expediente solicitando o pagamento referente 
à prestação dos serviços para o endereço do Ed. Sede, situado na Rua São 
Francisco, nº 52, Cidade Alta, Vitória, ES, telefones: 3183-5003 ou 3183-5150, 
acompanhado dos seguintes documentos: 

 

6.2.1. NOTA FISCAL/FATURA emitida em nome da instituição, constando o valor 
mensal e os valores a serem retidos referentes ao imposto de renda e INSS, 
sem emendas ou rasuras, preenchida corretamente, em compatibilidade 
com os serviços executados, contendo: 

6.2.1.1. O nome, endereço e CNPJ da Justiça Federal (Justiça Federal de 1º 
Grau, Seção Judiciária do ES, Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, 
Vitória – ES, CEP: 29.015-200, CNPJ: 05.424.467/0001-82). 

6.2.1.2. O nome, Inscrição Estadual e CNPJ do Estabelecimento. 

6.2.1.3. Natureza da operação. 

6.2.1.4. Data de emissão. 

6.2.1.5. A data limite para a emissão da nota fiscal dentro do prazo de 
validade da nota fiscal. 

6.2.1.6. O número de controle da nota fiscal. 

6.2.1.7. Dados do serviço (discriminação exata do serviço executado). 

6.2.1.8. A discriminação do período em que os serviços foram realizados. 

6.2.1.9. Valor total da nota fiscal. 

 

6.2.2. Cópia do cartão de ponto dos empregados. Em caso de faltas ou horas 
trabalhadas a menor, será feita glosa no valor da fatura.  

6.2.3. Comprovantes de pagamento dos salários concernentes ao mês em que os 
serviços foram prestados, com a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

6.2.3.1. Comprovante de depósito em conta bancária do empregado; OU 

6.2.3.2. Comprovante de pagamento a cada funcionário contratado, ou recibo 
de cada um deles, contendo a identificação da empresa patronal 
(CONTRATADA pela SJES), a importância paga, os descontos 
efetuados, mês de referência (mês em que os serviços foram 
prestados), data de pagamento/recebimento e assinatura do 
funcionário. 

 

6.2.4. Os comprovantes de vales-transportes (referentes ao mês a ser trabalhado), 
com a apresentação de um dos seguintes documentos: 

6.2.4.1. Comprovante de recarga de cartões em nome de cada funcionário 
(documento extraído da internet – sítio da empresa fornecedora dos 
cartões), acompanhado do comprovante de pagamento total da 
contratação realizado pela CONTRATADA à empresa fornecedora 
dos cartões; OU 
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6.2.4.2. Relação dos funcionários constante do contrato, contendo o valor do 
vale-transporte, o valor de desconto (6%), data de recebimento e 
assinatura de todos os funcionários. 

 

6.2.5. Os comprovantes de auxílio-alimentação dos empregados (referentes ao 
mês a ser trabalhado), com a apresentação de um dos seguintes 
documentos:  

6.2.5.1. Comprovante da empresa fornecedora dos cartões com a lista de 
todos os funcionários da CONTRATADA documento extraído da 
internet – sítio da empresa fornecedora dos cartões), acompanhado 
do comprovante de pagamento total da contratação realizado pela 
CONTRATADA à empresa fornecedora dos cartões; OU 

6.2.5.2. Relação dos funcionários constante do contrato, contendo o valor do 
auxílio-alimentação, data de recebimento e assinatura de todos os 
funcionários.  

 

6.2.6. Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes 
documentos concernentes ao mês em que os serviços foram prestados: 

6.2.6.1. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP) (pode ser extraído via Internet);  

6.2.6.2. Cópia da guia de recolhimento do FGTS (GRF) com a devida 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado via Internet; 

6.2.6.3. Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP 
(RE) (pode ser extraído via Internet);  

6.2.6.4. Cópia da relação de tomadores/obras (RET) (pode ser extraído via 
Internet);  

 

6.2.7. Comprovantes dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio dos 
seguintes documentos concernentes ao mês em que os serviços foram 
prestados: 

6.2.7.1. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade 
social (GFIP) (pode ser extraído via Internet); 

6.2.7.2. Cópia do comprovante de declaração à Previdência (pode ser 
extraído via Internet);  

6.2.7.3. Cópia da guia da Previdência Social (GPS) com a devida 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado via Internet;  

6.2.7.4. Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP 
(RE) (pode ser extraído via Internet);  

 

6.2.8. Todos os demais documentos relativos às alterações ocorridas no mês de 
referência como férias, contratação/dispensa de funcionário, atestados, 
faltas, etc.;  
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6.2.9. Estando regular a documentação, o gestor do contrato encaminhará o 
processo, com o devido atesto na nota fiscal, para pagamento. 

 

6.3. Antes do pagamento, ao receber da CONTRATADA a nota fiscal/fatura, serão 
conferidos, ainda, pelo gestor do contrato: 

 

6.3.1. Se o serviço contratado guarda conformidade com o estabelecido no 
contrato; 

6.3.2. A regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Previdência Social e junto 
ao FGTS, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais, devendo ser exigidos da CONTRATADA tais documentos quando 
estiverem com prazo de validade vencido;  

 

6.4. Ao verificar situação de descumprimento contratual ou irregularidade fiscal, o gestor 
do contrato devolverá, por ofício, a nota fiscal à CONTRATADA, expondo os 
motivos da devolução, solicitando a sua adequação às cláusulas contratuais e o 
prazo começará a correr após a nova apresentação da nota fiscal.  

6.5. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao responsável 
pelo recebimento do serviço. 

6.5.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada 
nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do serviço. 

 

6.6. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos 
seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa: 

6.6.1. Despesa maior que R$ 8.000,00 (oito mil reais):  

a) Prazo máximo para atesto: 05 (cinco) dias úteis contados da apresentação 
da nota fiscal;  

b) Prazo para pagamento: até o 5º (quinto) dia útil contado do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do serviço. 

6.6.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00 (oito mil reais), de acordo com o 
§3º do art. 5º da Lei nº 8.666/93:  

a) Prazo máximo para atesto: 02 (dois) dias úteis contados da apresentação da 
nota fiscal; 

b) Prazo para pagamento: até o 5º (quinto) dia útil contado da apresentação da 
nota fiscal/fatura. 

 

6.7. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada, ou por meio de ordem bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no Edital. 

6.8. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções 
tributárias. 
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6.9. A CONTRATADA optante pelo Simples deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução 
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN 
RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o f aça, ficará sujeita à retenção 
de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

6.10. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o 
ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 

6.11. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda 
Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 

6.12. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para 
o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

6.13. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 
calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pag amento e a do 
efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado : 
I = (TX/100)  
        365 

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de P reços ao 
Consumidor Ampliado, do IBGE. 

 

Vitória-ES, 21/08/2009. 
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