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1. OBJETO: 

   A presente licitação tem como objeto registro de preço para eventual prestação de 
serviços de digitalização de todo o acervo processual físico em trâmite, inclusive peças 
iniciais e intercorrentes, da Justiça Federal no Espírito Santo. 

1.1.      Estão inclusos no objeto o fornecimento de mão-de-obra exclusiva e 
todos os equipamentos, mobiliários e materiais necessários para 
suporte e completa execução dos serviços. 

1.2.      Os serviços serão prestados nas seguintes localidades: Vitória, 
Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares e Colatina. 

1.3.      O acervo a ser digitalizado foi estimado em 30.000.000 (trinta 
milhões) de páginas. 

1.4.     O prazo para prestação dos serviços foi estimado em 12 meses. 

1.5.     A digitalização das peças iniciais e intercorrentes será de 
responsabilidade da empresa Contratada enquanto houver acervo 
processual físico em trâmite para ser digitalizado.  

1.1. Fazem parte do Lote, os seguintes itens: 

1.2.1. ITEM I – Compreenderá a prestação dos serviços no prédio da 

Justiça Federal de Vitória – ES 

1.2.2. ITEM II – Compreenderá a prestação dos serviços no prédio da 

Justiça Federal de Cachoeiro de Itapemirim – ES; 

1.2.3. ITEM III – Compreenderá a prestação dos serviços no prédio da 

Justiça Federal de São Mateus – ES; 

1.2.4. ITEM IV – Compreenderá a prestação dos serviços no prédio da 

Justiça Federal de Linhares – ES; 

1.2.5. ITEM V – Compreenderá a prestação dos serviços no prédio da 

Justiça Federal de Colatina – ES; 

1.2.6. ITEM VI – Compreenderá a prestação dos serviços no prédio da 

Justiça Federal de Serra – ES; 

1.3. NOTAS:  

1.3.1.    Cada ITEM corresponderá a um contrato individual; 

1.4.  Quantitativos para o registro de preços: 

1.4.1. Lote único: Serviços de digitalização. 

Descrição Unidade Quantidade 

Máxima 

Mínimo 

estimado em 

cada 

aquisição 
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Serviços digitalização de todo o acervo processual  

físico em trâmite, na Justiça Federal de 1º Grau – Seção 

Judiciária do Espírito Santo (até o último mês da 

prestação de serviços), inclusive peças iniciais e 

intercorrentes, estimado  em 30.000.000 (trinta milhões) 

de páginas no período de 12 meses, com fornecimento 

de mão-de-obra exclusiva e todos os equipamentos e 

materiais necessários para suporte e completa execução 

dos serviços.  

 

 

Tratamento digital 

de imagem 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

2. DO HORÁRIO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

2.1. A Contratada deverá prestar os serviços no horário de 09:00 às 19:00 

horas, observados os intervalos obrigatórios estabelecidos na legislação 

trabalhista em vigor, de segunda a sexta-feira. 

2.2. Os serviços serão prestados obrigatoriamente nas dependências das 

instalações da Seção Judiciária do Espírito Santo, localizadas nos 

endereços abaixo: 

2.2.1. ITEM I - Seção Judiciária do Espírito Santo  

Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877 

Ilha de Monte Belo, Vitória/ES 

CEP: 29.010-425 – Tel. (27) 3183-5206 

Contato: Ana Carla Marques dos Santos Belmiro 

2.2.2. ITEM II - Subseção Judiciária de Cachoeiro d e Itapemirim   

Av. Monte Castelo, s/nº, Bairro Independência, Cachoeiro de 

Itapemirim – ES, Cep 29.306-500 – Tel. (28) 3521-7672.  

Contato: Elias Antonio de Mori 

2.2.3. ITEM III - Subseção Judiciária de São Mateus  

Rua Cel. Constantino Cunha Júnior, nº 1.334, Bairro de Fátima,      

São Mateus – ES, Cep 29.933-530 – Tel. (27) 3763-4001.  

Contato: José Luis Santos Linz 

2.2.4. ITEM IV - Subseção Judiciária de Linhares   

Rua Nogueira da Gama, nº 988, Centro, Linhares – ES, Cep 

29.900-040 – Tel. (27) 3371-0126.  

Contato: Adair Rigo 

2.2.5. ITEM V - Subseção Judiciária de Colatina   
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Av. Luis Dalla Bernardina, s/nº, Praça Sol Poente, Colatina – ES, 

CEP 29.700-090 – Tel (27) 3721-5466 

Contato: Nielsen Balmant  

2.2.6. ITEM VI - Subseção Judiciária de Serra   

Rua Major Piçarra, 12, Serra/Sede 

CEP 29.176-020 - Tel (27) 3251-9224 

Contato: Vinicius Ramiro Campos 

 

2.3. É ressalvado à CONTRATANTE o direito de alterar o local da prestação do 

serviço durante a execução do contrato, desde que haja necessidade e 

obedecido o limite do município de prestação dos serviços, caso em que 

informará formalmente à CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias o novo endereço.  

2.4. O conhecimento do espaço físico será opcional , podendo ser 

agendado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 

data agendada para a licitação, pelos telefones (27) 3183.5206 - 

servidoras Ana Carla Marques dos Santos Belmiro ou Maria José Secco 

Libardi. 

 

3. DOS RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTR ATANTE 

3.1. A CONTRATANTE disponibilizará os recursos abaixo especificados, que 

poderão ser utilizados pela CONTRATADA durante o horário de 

prestação dos serviços, sendo tudo de acesso restrito a funcionários da 

empresa contratada e servidores autorizados pela SJES:  

3.1.1. Salas, um ramal telefônico exclusivamente para o responsável 

técnico; infra-estrutura da rede elétrica (energia elétrica, cabos 

de rede elétrica); energia para iluminação do espaço físico; água 

e bebedouro; banheiros (masculino e feminino).  

3.1.2. Infra-estrutura que permita fazer a migração/upload dos dados 

digitalizados para o sistema processual APOLO, com um 

segmento de rede necessário à execução dos serviços, 

conectado a rede corporativa da SJES, para disponibilização das 

imagens. 

3.1.3. Ficará, ainda, a cargo da CONTRATANTE a vigilância do local e 
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patrimônio referente à prestação dos serviços. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Compete à CONTRATADA a execução do processo de digitalização dos 

documentos objeto do contrato, que deverá ser realizado em 01 fase 

(digitalização), se  peças iniciais e intercorrentes, ou 03 fases 

(preparação, digitalização e conclusão), se acervo processual físico, 

conforme abaixo: 

4.1.1. Preparação : consiste na higienização e organização do material a 

ser digitalizado, bem como definição das técnicas para recuperar 

os documentos a serem digitalizados seguindo criteriosamente 

os seguintes passos: 

a) Remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de 

trinchas, escovas macias, pincel e flanelas de algodão.  

b) Remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como: 

prendedores metálicos ou grampos, clips, insetos, e outros 

agentes que provocam a deterioração dos documentos. Em 

sendo constatada a existência de fita adesiva em uma das 

folhas, deve-se observar a sua finalidade e somente digitalizar a 

página após a reprodução do original por fotocópia. 

c) Preparação dos documentos para o processo de digitalização, 

com a realização das tarefas tais como desencadernação, 

retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas, 

rasgadas e agrupamento destes.  

d) Seleção das peças para digitalização e armazenamento em 

localização física adequada e previamente preparada para tal 

finalidade. 

4.1.2. Digitalização : deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem 

separação por “peças processuais”) observando rigorosamente as 

fases abaixo: 

a) Digitalização dos documentos, que consiste na configuração do 

processo de digitalização (definição de parâmetros de cor (bitonal 

ou escala de cinza ou colorido, conforme originais), contraste, 
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resolução, supressão de fundos (utilizando software apropriado) 

entre outros) e inserção dos lotes de documentos para leitura pelo 

scanner, gerando os arquivos de imagem no computador. 

b) Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação 

de sujeiras) e aplicação de filtros (contraste e clareamento) de 

forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com o 

original, devendo a CONTRATADA digitalizar os documentos 

tantas vezes quantas bastem para atingir a fidelidade dos 

documentos originais apresentados pela CONTRATANTE, além 

de devolvê-los em seu fiel estado físico, tudo isso sem acréscimo 

no quantitativo diário produzido. No caso de folhas recicladas 

deverá a contratada utilizar-se de software com capacidade para 

eliminar/descartar/suprimir o fundo, como por exemplo o kofax. 

c) Inserção de 01(um) índice de busca e localização da seguinte 

forma: numeração integral de cada processo, individualizados em 

pastas próprias, seguindo os moldes do item 6.5. Tudo a ser 

definido até o momento da assinatura do contrato. 

d) Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para 

arquivos de formato PDF, aptos a serem importados para sistema 

gerencial APOLO através de upload. 

NOTA:  Cada arquivo indexado deverá obedecer o limite de tamanho 

de 3Mb, estabelecido pelo NTI. 

4.1.3. Conclusão:  

a) Restabelecimento da encadernação original do processo;  

b) conferência das páginas; 

c) conferência dos processos recebidos para digitalização; 

d) preparação dos documentos para devolução;  

 

5. DA META DE PRODUTIVIDADE PROPORCIONAL A 22 DIAS DE TRABALHO  

5.1. A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes metas de produtividade 

(se considerados 22 dias de trabalho), sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis: 

5.1.1. ITEM I – 1.700.000 páginas/mês; 

5.1.2. ITEM II – 445.625 páginas/mês; 
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5.1.3. ITEM III – 122.050 páginas/mês; 

5.1.4. ITEM IV – 102.900 páginas/mês; 

5.1.5. ITEM V – 123.575 páginas/mês; 

5.1.6. ITEM VI – 5.850 páginas/mês 

Nota: O cumprimento das metas para efeito de aplicação de penalidade 

será verificado através da proporcionalidade dos dias trabalhados. 

5.2. A CONTRATADA deverá emitir no último dia de cada mês de prestação 

dos serviços relatórios do número de folhas digitalizadas, entregando-os 

ao gestor de contrato para conhecimento e acompanhamento das 

respectivas metas.  

5.2.1.     A CONTRATADA deverá emitir os relatórios considerando como 

“folha digitalizada” aquela que foi passível de indexação ao 

sistema operacional APOLO, a ser conferido pela contratante a 

cada lote de digitalização entregue ou sempre que esta entender 

necessário. 

5.2.2.     Em caso de atraso ou descumprimento das metas de 

produtividade, ou, ainda, má qualidade na execução dos serviços 

e atendimento inadequado aos usuários internos, a 

CONTRATADA ficará sujeita às penalidades cabíveis, ressalvada 

a hipótese de ter a CONTRATANTE dado causa ao 

descumprimento, hipótese em que deverá ser lavrado pela 

CONTRATADA documento relatando o ocorrido, com data, hora 

e Seções envolvidas enviando, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro horas), ao Gestor do Contrato.   

6. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA DIGITALIZAÇÃO 

6.1. Os documentos deverão ser digitalizados, assinados digitalmente e 

armazenados atendendo ao padrão no formato PDF/A – 1B(ISO 19005-

1), com compressão de imagens TIFF tipo G4 ou superior com recurso 

PDF PESQUISÁVEL (que permita o reconhecimento de textos através de 

identificação de caracteres “OCR”), podendo ser definido outro formato 

em função da conveniência da SJES. 

6.2. Os arquivos digitalizados devem guardar plena fidelidade com a imagem 

do original em papel de forma que não haja nenhuma mudança em seu 

formato, no tocante a layout, fontes, tamanhos, formatações, gráficos, 
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fotos/imagens ou qualquer coisa que torne questionável a identidade 

entre o documento digitalizado e o original, nos termos da ANSI/AIIM 

MS44 R1993. 

6.3. Os arquivos PDF dos documentos digitalizados devem estar assinados 

digitalmente pela empresa, através da tecnologia de certificados digitais 

gerados no âmbito da ICP-Brasil e compatíveis com o sistema Apolo, 

conforme orientações da Seção Judiciária/ES. 

6.4. A qualidade da resolução padrão de digitalização das páginas deve ser 

definida pelo NTI. Atualmente, trabalha-se com 75 a 150 dpi (para as 

peças coloridas) e 300dpi (para as peças monocromáticas), devendo a 

contratada tomar todas as providências necessárias para atender a 

digitalização nesta resolução. 

6.5. Os nomes dos arquivos PDFs gerados a partir da digitalização deverão 

seguir 02(dois) índices de busca e localização em função da data e 

numeração do documento, quais sejam: 

1º) Em função da numeração: cada arquivo gerado deverá seguir a 

numeração utilizada nos processos da SJ/ES para identificação, sem a 

utilização de pontos e traços e mantendo a totalidade de dígitos dele constantes 

(Ex: 200750010026319).  

Obs: nos casos de processos que excedam o limite de 3Mb ou que por 

qualquer outro motivo torne inviável que a digitalização seja feita em um único 

arquivo PDF, deverá a contratada se valer de programa que execute a 

subdivisão dos arquivo em anexos também limitados ao máximo de 3Mb. Esses 

arquivos deverão ser nomeados conforme a sequência numérica do processo 

acrescida de ífen seguido por três caracteres numéricos indicando a sequência 

lógica do processo. (ex: 200750010026319-001; 200750010026319-002; 

200750010026319-003 ...). 

2º) Em função da data: Os arquivos diários digitalizados deverão ser reunidos 

em uma pasta contendo todo o lote, a qual será nomeada com a data no 

formato DDMMAAAA , precedida das palavras digitalização lote em letras 

maiúsculas (ex: DIGITALIZAÇÃO LOTE DDMMAAAA ). 

6.6. A indexação dos documentos digitalizados deverá ser feita pela 

CONTRATADA, respeitando os procedimentos e sistemas 

disponibilizados pela CONTRATANTE.  
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7. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE  DA 

CONTRATADA 

7.1. À exceção dos materiais fornecidos pela contratante, caberá à 

CONTRATADA fornecer mobiliário tais como mesas e cadeiras, estantes de 

aço para disposição dos processos e todos os demais materiais e 

equipamentos (microcomputadores com configuração compatível com a 

digitalização e a utilização de programas originais ou elaborados pela própria 

empresa, scanners com velocidade não inferior a 50ppm e capazes de suportar 

o volume diário e mensal de digitalizações, estabilizadores, copiadoras, 

nobreaks, softwares, cabos elétricos e/ou adaptadores compatíveis com o 

padrão existente no ambiente de prestação dos serviços etc) que entender 

necessários à prestação dos serviços contratados, devendo observar a 

compatibilidade e suficiência quanto à qualidade de captura das imagens 

originais e a meta mínima de produtividade por mês.  

7.2.  A Contratada será responsável pelas eventuais despesas decorrentes do 

uso dos equipamentos e materiais, tais como: manutenção corretiva e 

preventiva, substituição, renovação do parque de equipamentos, deslocamento, 

transporte e seguro, dentre outras necessárias à perfeita execução contratual. 

7.3.  Ao término do contrato, todos os mobiliários, materiais e equipamentos 

instalados em decorrência desta licitação deverão ser retirados dos locais 

acima citados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação da 

Contratante, podendo o referido prazo ser prorrogado a critério da 

Administração, mediante solicitação formal da CONTRATADA, dirigida ao 

Gestor do Contrato.  

7.4. Todos os computadores e equipamentos de informática fornecidos pela 

CONTRATADA estarão sujeitos à política de segurança da informação da 

CONTRATANTE, devendo estes, enquanto da duração do contrato, ter sua 

administração de software e configurações concedida exclusivamente a 

CONTRATANTE, representada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação. 

 

8. PRAZOS:  

8.1. O prazo para início da prestação dos serviços será de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data do recebimento, pela Contratada, da Ordem de 



 
                         PODER JUDICIÁRIO 
                         JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
                         Seção Judiciária do Espírito Santo  
                          

TERMO DE REFERÊNCIA   
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE  

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS  
 

Núcleo de Distribuição – NDI 
ndi@jfes.jus.br – 3183-5206/3183-5194 

 

9 

 

Início dos Serviços encaminhada pelo Gestor do Contrato. 

8.2. No prazo máximo acima estipulado, a Contratada deverá adotar todas as 

providências necessárias ao início dos serviços, tais como, contratação 

da mão-de-obra com adoção de todas as medidas exigidas pela 

Contratante, transporte e instalação de todos os mobiliários, materiais e 

equipamentos para o local de prestação dos serviços, bem como 

arrumação do espaço disponível. 

8.3. O prazo estimado de duração do contrato será de 12 meses, contados a 

partir da data certificada pelo Gestor de Contrato na Certidão de Início 

dos Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

 

9. DO DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO 

9.1. O quantitativo de funcionários definidos pela Contratada em sua proposta 

de preço constituirá a mão-de-obra exclusiva a serviço da SJES, que 

exercerá as funções diariamente nos locais estabelecidos. Além dessa 

mão-de-obra exclusiva, a CONTRATADA deverá observar a possível 

necessidade de manter reserva técnica para cumprir a meta mínima de 

produtividade diária e mensal estabelecida pela Contratante, caso haja 

risco ao seu cumprimento. 

9.2. Caberá à contratada manter um responsável técnico em cada localidade de 

prestação dos serviços. 

 

10. AS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS PROFISSIONAIS QUE E XECUTARÃO OS 

SERVIÇOS 

10.1.   A Contratada deverá escolher profissionais com certificado de conclusão 

do 2º Grau/Ensino Médio e com conhecimentos básicos de informática 

(Windos, Word e Excel) para os cargos de digitalizadores e de 

responsável técnico. 

10.2.   Para o cargo de responsável técnico ficará a cargo da CONTRATADA a 

escolha de profissional com a responsabilidade de supervisionar os 

serviços garantindo seu bom andamento, aptidão para coordenação e 

supervisão direta tanto dos serviços contratados como de seus prestadores. 

10.3. O turno de trabalho será diurno, de segunda a sexta-feira, perfazendo um 

total de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais para o digitalizador e 
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responsável técnico respectivamente, com os devidos intervalos, 

conforme CCT.  

10.4. A CONTRATADA deverá instruir seus empregados, visando à correta 

execução dos serviços, inclusive quanto à prevenção de acidente e de 

incêndio. 

10.5. A CONTRATADA deverá manter em cada local de prestação dos serviços 

um livro de ocorrências para registro de fatos relevantes que envolvam 

seus empregados. 

10.6.  A CONTRATADA nomeará preposto para atuar como elo entre esta e a 

CONTRATANTE, devendo para tanto possuir poderes para: 

a) solucionar problemas oriundos da relação contratual, sobretudo 

substituição de funcionários, regularização de pendências 

relacionadas a vales-alimentação, vales-transporte, salários e 

demais benefícios; 

b) inspecionar periodicamente a prestação de serviços, adequando-as 

conforme a necessidade; 

c) fiscalizar as condições de apresentação dos empregados no que 

tange ao uso obrigatório de uniformes e crachás nos locais de 

trabalho; 

d) Providenciar e acompanhar a correção de possíveis falhas no 

processo de trabalho que porventura tenham detectadas pelos 

funcionários ou servidores da contratante; 

e) fiscalizar o livro de registro de freqüência dos funcionários; 

f) providenciar a substituição dos funcionários quando necessário, 

informando por escrito ao gestor da contratante; 

10.7. 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. 

10.8. A Contratada deverá manter livro de ponto sob a fiscalização de cada 
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gestor de contrato designado pela Contratante, onde deverão ser 

registrados os horários de entrada e saída, inclusive dos horários de 

repouso, se houver. Em caso de utilização do Sistema de Registro 

Eletrônico de Ponto, este deverá obedecer, no que couber, os critérios 

constantes na Portaria 1510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

10.9. A CONTRATADA deverá informar ao gestor de contrato, 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. 

10.10. No caso de férias com substituição, a relação informando os substitutos 

e substituídos nos moldes do item anterior deverá ser apresentada ao 

gestor de contrato, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

10.11. A opção da empresa por não cobertura de afastamento dos funcionários, 

tais como por motivo de férias, licenças, faltas, em nenhuma hipótese 

poderá ser alegada como justificativa para não cumprimento da meta 

mínima de produtividade. 

10.12. Para os substitutos, a CONTRATADA deverá atender a todas as 

exigências dos funcionários que compõem o quadro fixo, no que 

couberem, comprovadamente.                     

10.13. Todos os profissionais discriminados neste Termo de Referência deverão 

perceber mensalmente remuneração conforme convenção coletiva de 

trabalho, acordo ou dissídio em vigor para os sindicatos 

correspondentes, sendo seu valor de, no mínimo, o piso bruto salarial da 

categoria profissional ou o salário mínimo nacional, o que for maior.  

10.14. Os pagamentos dos salários e demais benefícios serão realizados no 

local de prestação de serviço dos empregados, até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subseqüente ao trabalhado, antes do encerramento do 

expediente bancário, sendo que, na hipótese da Contratada optar por 

pagamento em cheque ou crédito em conta-salário, deverá eleger um 

estabelecimento bancário próximo ao local de trabalho respectivo para 
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operacionalizar o pagamento, com o consentimento do trabalhador. 

10.15. A Contratada se obriga a fornecer os Vales-alimentação 

antecipadamente, pela quantidade de dias a serem efetivamente 

trabalhados, cujo valor unitário deverá ser, no mínimo, o constante da 

Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria funcional, sendo 

que, na falta desta, aplicar-se-á a legislação correlata à matéria. 

10.15.1. Caso a futura Contratada apresente na composição de custos 

valor superior daquele previsto na Convenção Coletiva para 

auxílio-alimentação deverá repassar aos seus empregados o 

valor cotado, obrigatoriamente. 

10.15.2. 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 coletivo. Em razão dessa natureza 

salarial, seu valor deve integrar a base de cálculo para 

recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária. 

10.16. A Contratada se obriga a fornecer os vales-transporte antecipadamente, 

pela quantidade de dias a serem efetivamente trabalhados no mês. 

Poderá ser descontado em folha de pagamento percentual de 

participação conforme legislação do trabalho em vigor. 

10.17. 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. 

10.18. Os vales-transporte serão fornecidos em quantidade necessária ao 

deslocamento do beneficiário no seu trajeto residência x trabalho e vice-

versa. 

10.19. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de 

uniformes, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do 

Trabalho, a todos os prestadores de serviços que estiverem nos 

horários e locais de trabalho constantes do item 2 deste Termo, 

devendo obedecer as seguintes especificações: 

10.19.1. Responsável Técnico(a): 
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02 (dois) camisas/blusas sociais, cor clara; 

02 (dois) calças/saias, jeans ou cor escura; 

02 (dois) pares de meias, cor escura; 

02 (dois) blazer, na mesma cor e tecido da calça/saia; 

01 (um) cinto, cor escura; 

01 (um) par de sapatos, cor escura; 

10.19.2. Digitalizadores: 

02 (dois) camisas/blusas sociais, cor clara; 

02 (dois) calças/saias, jeans ou cor escura; 

02 (dois) pares de meias, cor escura; 

02 (dois) blazer, na mesma cor e tecido da calça/saia; 

01 (um) cinto, cor escura; 

01 (um) par de sapatos, cor escura; 

10.20. A Contratada deverá fornecer aos seus empregados os quantitativos de 

uniformes estipulados neste Termo de Referência e entregá-los num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 

10.21. Os uniformes completos deverão ser entregues aos empregados 

mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao 

gestor de contrato.  

10.22. A Contratada se obriga a substituir, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

os uniformes que não estiverem condizentes com o estabelecido, sem 

ônus para o empregado, desde que as peças usadas sejam devolvidas 

à Contratada no estado em que se encontrarem. 

10.23. A Contratada se obriga a fornecer uniformes apropriados às funcionárias 

gestantes, substituindo-os sempre que necessário. 

10.24. 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. 

10.25. É obrigatória a utilização de crachás de identificação pelos funcionários, 

cabendo à CONTRATADA fiscalizar e zelar pela aplicação dessa regra. 

10.26. É obrigatória e incondicional a utilização de todo e qualquer E.P.I. 
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(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. 

10.27. A CONTRATANTE fará a conferência da quantidade e da qualidade dos 

uniformes e de “eventuais” equipamentos de proteção individual, antes 

da entrega aos funcionários, rejeitando no todo ou em parte os que não 

estiverem de acordo com o estabelecido. 

10.28. 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. 

 

11. DEMAIS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

11.1. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e 

danos, pessoais ou materiais, em virtude de culpa ou dolo, decorrentes da 

execução deste Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, 

ainda que tão somente objetiva, desde que sobrevenha prejuízo para a 

CONTRATANTE ou terceiros, o que propiciará o desconto do valor 

correspondente no faturamento ou da garantia oferecida, a critério da 

CONTRATANTE, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 

11.2.  Qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda 

que resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como 

as indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a 

terceiros, em decorrência da execução do presente Contrato. 

11.3.   Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por 

meio de seus prepostos. 

11.4. Implantar, de forma adequada, a execução e a supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficiente, realizando os 

serviços de forma meticulosa e constante . 

11.5. Instruir o responsável técnico  de forma que atue para garantir o bom 

andamento dos serviços, permanecendo no local de sua execução, 
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ministrando a orientação necessária aos demais funcionários e efetuando a 

sua fiscalização direta em nome da CONTRATADA. 

11.6. Instruir o preposto para que atue como elo entre a CONTRATADA e o 

gestor da CONTRATANTE, devendo, para tanto, possuir poderes para 

solucionar problemas oriundos da relação contratual, sobretudo 

substituição de funcionários, regularização de pendências relacionadas a 

vales-alimentação, cartão de ponto, vales-transporte, salários e demais 

benefícios, bem como para fiscalizar as condições de apresentação dos 

empregados (uniformes e crachás), nos locais de trabalho.   

11.7.  Executar os serviços objeto deste Contrato utilizando mão-de-obra própria, 

definindo o quantitativo de funcionários que deverá ser o mesmo definido 

em sua proposta de preço apresentada na licitação, garantindo que os 

trabalhos não sofram interrupções e/ou paralisações em caso de faltas, 

folgas e férias de seus empregados. 

11.8. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, registrando legalmente suas funções profissionais em suas 

carteiras de trabalho. 

11.9. Manter os empregados alocados na execução dos serviços contratados, 

em situação empregatícia regular e legal, perante a Justiça do Trabalho e 

Previdência Social. 

11.10. Providenciar a imediata adequação, o remanejamento ou o afastamento 

do(s) empregado(s) cujo desempenho não for compatível com as 

necessidades da CONTRATANTE. 

11.11. Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos 

serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem 

substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos 

devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à 

rede elétrica. 

11.12. Identificar, no início da execução dos serviços, todos os equipamentos e 

materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 

similares de propriedade da CONTRATANTE. 

11.13. Implantar, de forma adequada, a execução e a supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficiente, mantendo 

sempre em perfeito asseio e ordem o local de prestação do serviço. 
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11.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas de segurança da Administração. 

11.15. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas 

da Administração. 

11.16. Registrar e controlar, juntamente com o gestor do contrato, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências 

havidas. 

11.17. Responsabilizar-se contra riscos de acidentes de trabalho, bem como pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do contrato, conforme exigência legal. 

11.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e metas estabelecidos, 

fornecendo todos os recursos humanos e materiais em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

11.19. Manter atualizada junto à CONTRANTE a relação nominal dos funcionários 

designados para a prestação dos serviços, indicando a função, a data de 

admissão e qualquer alteração na sua freqüência, como atestados, faltas, 

etc. 

11.20. Manter atualizada junto à CONTRANTE a relação dos materiais, 

equipamentos e mobiliários de propriedade da Contratante que estejam 

sendo utilizados na execução dos serviços.  

11.21. Observar as especificidades das funções, quando do preenchimento das 

mesmas, adequando a mão-de-obra ao tipo de serviço a ser prestado. 

11.22. Manter o local de prestação do serviço devidamente abastecido com 

equipamentos, utensílios, produtos específicos e materiais necessários à 

execução dos serviços.  

11.23. Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser 

apurada pelos representantes das partes, dentro das instalações da 

CONTRATANTE, e/ou quando os materiais e/ou bens estiverem sob sua 

guarda, inclusive pelo desvio de materiais e/ou bens, causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, pelo pessoal empregado na execução dos 

serviços contratados, durante a vigência contratual; 

11.24. Tendo em conta a natureza de que se reveste a documentação a ser 

digitalizada, é vedada à CONTRATADA divulgar ou fornecer dados ou 
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informações referentes aos processos, sob as penas da lei, devendo 

manter sigilo das informações e zelar pela sua integridade.  

11.24.1. Os processos que tramitem em segredo de justiça deverão 

obrigatoriamente ser digitalizados com o acompanhamento do gestor do 

contrato ou servidor por ele indicado e imediatamente recolhidos à Seção de 

Digitalização sob guarda do responsável pelo acompanhamento da 

digitalização, que providenciará o retorno à vara de origem com a maior 

brevidade possível. 

11.25.  Efetuar, pontualmente, o pagamento dos salários dos empregados 

utilizados na execução dos serviços contratados. 

11.26. Os empregados da CONTRATADA, quando prestando serviços nas 

dependências da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do 

Espírito Santo, estarão sujeitos às normas disciplinares da Seção 

Judiciária, mas, em nenhuma hipótese, terão vínculo empregatício com 

este Órgão. 

11.27. 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 

11.28. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena 

de aplicação das penalidades cabíveis. 

11.29. A CONTRATADA deverá cumprir todas as regras trabalhistas previstas 

no instrumento coletivo de trabalho em que tiver fundamentado a sua 

proposta. 

 

12.  DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE 

12.1. Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, 

conferir e avaliar os serviços prestados pela Contratada, apurar e solucionar 

queixas e reclamações dos usuários através de representante(s) 

designado(s) por esta Seccional (gestor). 

12.2. Registrar em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços 

e alcance da meta de produtividade, encaminhando cópia à 

CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, 
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sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

12.3. Atestar a execução dos serviços, rejeitando o que não estiver de acordo, 

por meio de notificação à CONTRATADA. 

12.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, 

após o cumprimento das formalidades legais. 

12.5. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA 

que ensejaram sua contratação.   

12.6. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção, 

conforme sua conveniência. 

12.7. Solicitar à empresa contratada a substituição de qualquer material, produto, 

utensílio ou equipamento que não esteja atendendo às necessidades de 

serviço. 

 
13. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1. PRESTAÇÃO DE GARANTIA no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor global do contrato, podendo a adjudicatária optar por uma das 

modalidades previstas no artigo 56, parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93. 

 
14. DAS CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVI ÇOS 

14.1. Apresentar relação nominal dos funcionários da empresa que prestarão 

serviços à Seção Judiciária do Espírito Santo. 

14.2. Apresentar documentos relativos ao pagamento de vale-alimentação e vale-

transporte, nos termos das Convenções Coletivas de Trabalho das 

respectivas categorias. 

14.3. Instalar registro de freqüência dos empregados, preferencialmente por meio 

eletrônico, de modo a permitir a emissão de relatórios quando estes forem 

exigidos, não se admitindo, de todo o modo, meio que seja padronizado, 

conforme Enunciado 338, da Súmula do TST. 

14.4. Fornecer, em sendo necessário, Equipamentos de Proteção Individual 

exigidos legalmente para cada tipo de serviço. 

 
15. DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA FATURA /NOTA FISCAL 

15.1. Quando do pagamento da primeira nota fiscal/fatura, serão exigidos os  

documentos abaixo relacionados, adicionalmente aos definidos no Contrato 
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para fins de pagamento: 

15.1.1.  Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, Acordo Coletivo ou 

Dissídio Coletivo em vigor, devidamente registrados na 

Delegacia Regional do Trabalho. 

15.1.2. Relação nominal dos empregados contratados contendo: nome, 

endereço, telefone, função, e a opção ou não opção pelo vale 

transporte. Deverá prestar essas mesmas informações a cada 

nova contratação de funcionário a ser alocado na SJES ou 

substituição. 

15.1.3. Registro de empregados de que trata o artigo 41 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, 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. 

15.1.4. Cópias das carteiras de trabalho autenticadas ou cópias 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. 

15.1.5. Comprovação de escolaridade dos funcionários alocados na 

Justiça Federal. 

15.1.6. Lista com identificação de todos os materiais, equipamentos e 

mobiliários de propriedade da Contratada, a qual deverá ser 

atualizada sempre que houver substituição dos mesmos. 

 
16. DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS MENSALMENTE OU QUAN DO FOR 

NECESSÁRIO: 

16.1. Relatório referente à produtividade diária ou mensal. 
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16.2. Comprovante de pagamento do 13º salário.  

16.3. Comprovante de concessão de férias e correspondente pagamento do 

adicional de férias, na forma da Lei. 

16.4. Comprovantes de realização de exames admissionais, demissionais e 

periódicos, quando for o caso. 

16.5. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 

coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho. 

16.6. Apresentação mensal de Folha de Pagamento do mês de referência e, em 

época própria, a folha referente ao 13º salário para conferência de valores 

pagos e tributos recolhidos. 

 
17. DO PAGAMENTO: 

17.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável 

pelo recebimento do bem ou serviço. 

17.1.1. A Contratada deverá entregar a fatura referente à prestação dos 

serviços do mês anterior, acompanhada de relatório de 

produtividade do respectivo mês para cada contrato de prestação 

dos serviços, observando sempre a meta mínima de folhas 

digitalizadas.  

17.1.2. O pagamento será realizado conforme a seguinte fórmula: Preço 

ofertado por folha digitalizada para o item X quantidade de 

páginas digitalizadas no mês. 

17.1.3. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente 

registrada nos autos do processo pelo responsável pelo 

recebimento do bem ou serviço. 

17.2. ATRAVÉS DE VERBA DE CONTRATO 

17.2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente 

certame poderão correr à conta dos recursos específicos 

disponibilizados através de contrato firmado entre o CJF, o Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

  

17.2.2. O prazo para pagamento será até o 10º dia útil contado do 

recebimento pela instituição bancária de ofício do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região solicitando/autorizando o 
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pagamento do serviço executado, após o atesto. 

17.2.3. O ATESTO será efetuado nos termos dos itens 17.3.2.1, “a”  e 

17.3.2.2, “a”.  

17.2.4. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal no 

âmbito dos governos Federal (Receita Federal, Previdência 

Social e FGTS), Estadual e Municipal. 

 

17.3. ATRAVÉS DE VERBA PRÓPRIA: 

17.3.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao 

responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

17.3.1.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será 

devidamente registrada nos autos do processo pelo 

responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

17.3.2. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão    

               efetuados nos seguintes prazos, de acordo com o valor da   

               despesa. 

17.3.2.1.  Despesa maior que R$ 8.000,00: 

a) prazo máximo para atesto: 05 dias úteis contados da 

apresentação da nota fiscal; 

b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado do 

atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável pelo  

recebimento do bem ou serviço. 

                                 17.3.2.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o   

                                  §3º da RT.5º da Lei nº.8.666/93: 

                                                  a) prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da  

                                                  apresentação da nota fiscal; 

                                                  b) prazo para pagamento: até 5º dia útil contado da  

                                                  apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

17.3.3.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. 

 



 
                         PODER JUDICIÁRIO 
                         JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
                         Seção Judiciária do Espírito Santo  
                          

TERMO DE REFERÊNCIA   
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE  

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS  
 

Núcleo de Distribuição – NDI 
ndi@jfes.jus.br – 3183-5206/3183-5194 

 

22 

 

17.3.4. 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. 

 

17.3.5. 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 nº 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará 

sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

 

17.3.6. 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. 

 

17.3.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a 

Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 

 

17.3.8. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 

pagamento pela Administração, desde que o contratado 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. 

 

17.3.9. 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. 
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18. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NA HABILITAÇÃ O: 

 

18.1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA EM DIGITALI ZAÇÃO , de 

forma a comprovar que a empresa prestou serviços de digitalização, com 

quantitativo de folhas digitalizadas de, no mínimo, 3.000.000 (três 

milhões), que equivale a 10% (dez por cento) do total estimado das 

páginas objeto desta contratação, no prazo de 12 meses.  

 

18.1.1. Será admitida a somatória numérica de até 03 (três) atestados 

sendo, porém, VEDADA a apresentação de atestados em nome d e 

empresas subcontratadas.  

 

18.1.2.   O(s) documento(s) deverá(ão) ser emitido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado e deverá, ainda, atestar a satisfação da 

empresa de direito público ou privado com a qualidade dos serviços 

de digitalização prestados pela licitante, sem quaisquer restrição. 

Será exigido, para efeito de reconhecimento do documento que 

seja(m) apresentado(s) em papel timbrado do emitente, contendo o 

nome e CNPJ, bem como a identificação dos signatários, endereço 

completo e telefone(s) para contato.  

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação 

federal que rege a matéria concernente às licitações e contratos 

administrativos e as disciplinas normativas no âmbito da SJES. 

19.2. Além das sanções previstas, caracterizará a inexecução parcial do contrato 

a reincidência, pela segunda vez, num período de 12 meses, de não 

atingimento de 50% (cinqüenta por cento) da meta de produtividade mensal 

estabelecida. A partir daí, uma nova reincidência de infração dessa 

natureza, também num período de 12 meses, caracterizará a inexecução 

total do contrato (referente ao local do descumprimento), a ensejar a 

rescisão unilateral da avença.  

 

20. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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20.1. Os serviços serão executados sob regime de execução indireta mediante 

empreitada por preço unitário de acordo com o disposto no inciso II, letra 

"b" do Art. 10 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993. 

 

21. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

O registro de preço para o serviço especificado neste Termo de Referência terá 

validade de 01 (um) ano.  

Vitória, 16 de junho de 2011. 

 

Ana Carla Marques dos Santos Belmiro  

Diretora do Núcleo de Distribuição – NDI 


