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Figura 1 - Telas da ferramenta WCS 

Fluxos de trabalho integrados e ferramentas ajudam os administradores de TI a avaliar 

rapidamente as interrupções de serviço, receber avisos sobre a degradação do 

desempenho, as resoluções de pesquisa, e tomar medidas para solucionar as 

situações indesejadas. 

Alertas, resumos e relatórios sobre a qualidade do ar e interferências estão incluídos 

com tecnologia Cisco CleanAir. 

Afigura abaixo mostra a tela onde é visualizado o alarme e mostra a detecção de um 

dispositivo intruso bem como sua localização na planta. 

 

Da mesma forma que a WLC é suportada por licenças de access points o WCS 

também segue a mesma lógica, ou seja. O licenciamento é de acordo com a 

quantidade de access points na rede. 
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4.3 Solução de Controle de Acesso à Rede 

Visando garantir a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos dados na rede 

de comunicação da JFES, planejamos a solução de NAC – Network Access Control 

que agregará mais proteção às aplicações disponibilizadas em rede, fazendo o 

controle minucioso de quem está efetivamente autorizado a acessá-la, baseando-se 

em políticas de segurança definidas previamente que irão fazer a varredura completa 

do usuário e dispositivo que se adentra à rede. 

Essa solução é totalmente integrada à infraestrutura de rede, gerenciando 

proativamente os equipamentos. 

A solução de NAC é composta fundamentalmente por dois dispositivos centrais de 

controle e gerenciamento, que são o NAC Server e o NAC Manager, além de outros 

dispositivos adicionais que completam a solução de acordo com os objetivos de cada 

projeto, que são o NAC Agent, NAC Profile e o NAC Guest. A figura abaixo ilustra o 

funcionamento da solução. 

 

 

O NAC Server é o dispositivo central da solução que irá interceptar toda a 

comunicação do usuário no momento da autenticação. Ele é responsável por informar 

ao NAC Manager se o usuário e sua máquina estão de acordo com as políticas 

definidas. Essas políticas podem ser desde atualizações de aplicativos, quanto regras 

de acesso. Com a ajuda do NAC Agent, que faz toda a varredura da máquina do 

usuário a procura de incompatibilidades, tipo hot fixes e atualizações, o NAC Server irá 

garantir o acesso do usuário à rede ou então direcioná-lo para uma rede de 

quarentena até que as pendências sejam solucionadas. 
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Assim, podemos dizer que o NAC Server é a solução de verificação, adequação, 

remediação e quarentena. 

O NAC Server pode ser implementado na rede tanto na topologia In-Band quanto Out 

of Band, conforme o desenho abaixo. 

 

 

 

Na topologia In-Band o tráfego de verificação é validado o tempo todo já no Out Of 

Band apenas no momento de autenticação, na postura ou na remediação. 

A solução Out Of Band é a mais indicada por não impactar na performance do sistema 

uma vez que é criado VLANs de provisionamento para interceptar o tráfego somente 

no momento de autenticação do usuário. 

Basicamente na topologia Out Of Band o processo funciona da seguinte maneira.  

Um usuário, com seu login e senha, conectado a uma porta de switch, tenta 

logar/conectar na rede. Antes disso, são criadas duas subredes ou VLANs de 

provisionamento, para fazer a comunicação entre portas dos switch/usuários com o 

NAC Manager e Server. 

Previamente o NAC Manager verifica se o dispositivo está na lista de certificados. Se 

ele não estiver, o NAC Manager configura a porta do switch para uma VLAN de 

autenticação com um servidor de autenticação existente na rede. 

Durante a fase de autenticação, o NAC Server intercepta toda a comunicação com a 

estação aplicando a postura de admissão à rede definida no NAC Manager. 
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Então o NAC Server informa ao NAC Manager que o dispositivo está ―certificado‖, ou 

seja, apto. Com isso o NAC Manager atribui a VLAN de produção na porta do switch e 

a estação/usuário está autorizada a ingressar na rede. 

O NAC Manager é responsável pelo gerenciamento centralizado das políticas para a 

verificação de conformidade dos dispositivos. Além disso, ele controla centralmente 

todos os NAC Servers, carregando as políticas e fazendo a comunicação para status e 

atualizações. 

O NAC Manager pode ser escalável para suportar múltiplos NAC Servers. Permite 

atualização automática de políticas de mais de 350 aplicações de segurança e 

gerenciamento, simplificando com isso o suporte e administração do ambiente. 

 

 

 

O NAC Agent é responsável pela comunicação dos usuários/dispositivos com os 

demais dispositivos da solução NAC, NAC Manager e Server, sendo vital para verificar 

e remediar todos os dispositivos que estão tentando conectar à rede. Podem ser 

implementados diferentes agentes para diferentes regras/usuários, ou seja, existe o 

NAC Full Agent, Web Agent ou o Agent-less. 

 

O Full Agent é o persistente, um aplicativo client instalado na máquina do usuário. 
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O Web Agent faz a avaliação durante a autenticação e varredura de postura, removido 

depois da sessão de login. É suportado em todos os browsers. Ele faz a varredura e 

diz o usuários quais requerimentos falharam ou passaram. 

 

 

 

A varredura é para certificar a conformidade de Anti-Virus, Anti-Spyware, Windows 

File, serviços e aplicações. 

O NAC Profiler faz a autenticação de dispositivos na rede, por exemplo, impressoras, 

telefones IP, access points, dentre outros. Sendo assim, ele fica responsável por 

mapear todos os dispositivos monitorando-os conforme sua identidade. 

 

 

 

A figura abaixo resume o seu funcionamento dentro da solução de NAC da Cisco. 
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O NAC Guest faz o provisionamento seguro das contas de acesso dos usuários 

guest/visitantes, gerenciando o acesso do usuário à rede, o ciclo de vida desse acesso 

e possibilitando a geração de relatórios detalhados. 

A figura abaixo ilustra como é criada uma conta para o usuário guest/visitante. 
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Após criada a conta, o usuário pode receber as informações para acesso via e-mail, 

sms ou simplesmente através de uma impressão do desktop onde foi criada a conta, 

por exemplo, a recepcionista. 

No NAC Guest é possível identificar as informações de quem criou a conta do usuário 

guest e da própria conta, tais como: 

 Quando foi realizado o login; 

 Onde foi realizado o login; 

 O endereço do usuário guest/visitante; 

 O que ele fez; 

 O que foi permitido e proibido; 

 

Toda a solução de NAC da Cisco é aplicada tanto para rede cabeada quanto para 

rede sem fio. 

A solução com o NAC Guest torna-se uma ferramenta muito útil para o caso de 

visitantes (licitantes, advogados, servidores de outros Órgãos, etc) que necessitam de 

acesso à rede, monitorando-os e evitando com isso problemas relacionados à 

segurança da informação. 

 

4.4 Solução para Chassi Blade 

Buscando integrar e homogeneizar toda a solução de switching, serão acrescentados 

switches Nexus, destinados ao equipamento IBM Blade Center H, já usado por essa 

Seção Judiciária. 

Essa aquisição também proporcionará a integração com o ambiente de virtualização 

(VMWare) provendo novas funcionalidades, bem como mantendo o gerenciamento 

centralizado. 

Também serão adquiridas as licenças necessárias à referida integração. 

4.5 Solução de Filtragem de Conteúdo Web e de E-mail 

Buscando integrar e homogeneizar toda a solução de infraestrutura e segurança, 

serão acrescentados filtros de conteúdo para web e e-mail. 

Atualmente a Seção Judiciária dispõe de soluções básicas de filtragem, não 

abarcando proteção em tempo real e filtram de spams na forma desejada. 
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Essa aquisição proporcionará a integração com o ambiente, provendo novas 

funcionalidades, bem como mantendo o gerenciamento centralizado. 

Também serão adquiridas as licenças necessárias à referida solução. 

 

4.6 Serviços 

Vislumbrados nesse projeto estão os serviços de instalação, configuração, garantia e 

treinamento oficial do fabricante. 

Tais serviços são indispensáveis à rápida disponibilização da solução que se pretende 

adquirir, e à capacitação da equipe da JFES responsável pela sua operação e 

gerência. 
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ANEXO II. Termo de Referência 

 

1 OBJETO 

1.1. Registro de preços para eventual aquisição de solução de alta disponibilidade 
e segurança de infraestrutura de rede da Justiça Federal do Espírito Santo 
(JFES), composta por equipamentos, licenciamentos, serviços de instalação, 
configuração, garantia e treinamento. 

1.2. O objeto descrito acima está subdividido lotes conforme ANEXO III, e será 
adjudicado e registrado preço em nome de uma única empresa por lote, 
contudo, os itens em cada lote poderão ser adquiridos separadamente ao 
longo do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do objeto licitado. 

2.2. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 

2.3. 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. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA deverá implantar a solução adquirida sem gerar 
interrupções na rede pré-existente. 

3.2. As especificações descritas ao longo deste termo de referência representam 
os requisitos essenciais exigidos pela CONTRATANTE, cabendo à 
CONTRATADA fornecer todos os componentes de hardware e software 
necessários para que elas sejam atendidas, sem exceção. 

3.3.  A CONTRATADA poderá fornecer itens com características adicionais e até 
mesmo superiores, desde que não haja prejuízo de qualquer das 
funcionalidades especificadas e se mantenha a compatibilidade da solução. 
Tal mudança deverá ser solicitada ao gestor do contrata e deverá contar com 
sua anuência. 

3.4. O fornecimento de qualquer cabo, conector, transceiver ou conversor 
necessário ao funcionamento de quaisquer dos itens contratados, não 
vislumbrados nesse Termo de Referência, será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.5. O transporte dos equipamentos e licenças até o local de entrega deverá ser 
realizado pela CONTRATADA (inclusive os procedimentos de seguro, 
embalagem e transporte até o local especificado). 

3.6. Cada item deverá ser entregue com todos os part numbers que o compõem, 
cujos códigos constam no descritivo no ANEXO III, bem como por todos os 
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conectores, dispositivos e correlatos necessários para sua composição e 
funcionamento. 

3.7. Em caso de conflito entre part number com o seu descritivo ou em caso de 
mudança posterior de part number valerá a integração e compatibilidade total 
da solução entregue, obedecendo ao descritivo e as condições observadas 
neste termo de referência. 

3.8. O agendamento da entrega e outras questões técnicas relativas ao objeto 
contratado deverão ser direcionadas ao Supervisor da Seção de Rede de 
Computadores (SERED) da JFES, tel: (27) 3183-5045, sered@jfes.jus.br. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Deverá fornecer toda infraestrutura técnica e operacional necessária à 
instalação dos equipamentos e realização dos serviços. 

4.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço, objeto do presente contrato. 

4.3. Disponibilizar o acesso às dependências para permitir a realização dos 
serviços. 

4.4. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela Administração. 

4.5. Deverá fornecer login e senha para o técnico da CONTRATADA que necessite 
de acesso aos servidores. 

 

5. DA ENTREGA 

5.1. Os itens contratados deverão ser entregues, a contar da data de recebimento, 
pela CONTRATADA, da convocação formal emitida pelo Gestor de Contrato, 
conforme os prazos máximos a seguir estabelecidos: 

5.1.1. Equipamentos e Componentes – 60 dias; 

5.1.2. Licenças – 60 dias; 

5.1.3. Acessórios – 15 dias; 

5.1.4. Serviços – 30 dias; 

5.1.5. Treinamentos – 90 dias. 

5.2. Para os itens classificados como Garantia não haverá convocação formal, 
pois os mesmos vigorarão impreterivelmente a partir da data do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO do equipamento ao qual está vinculada. Tal 
vínculo dá-se por pertencerem ao mesmo item do lote. 

5.3. Para os itens classificados como Licença, quando forem adquiridos em 
conjunto com outros itens aos quais licenciem ou expandam licenciamento, 
estes deverão ser entregues na mesma data. 

5.4. Poderá ocorrer prorrogação dos prazos mencionados no item 5.1 por interesse 
da Administração ou por solicitação da empresa, sendo que nesse último, 
deverá ser justificada com antecedência mínima de 3 dias do fim do prazo 
estabelecido, contar com a concordância do gestor do contrato e com a 
autorização da Direção do Foro. 

mailto:sered@jfes.jus.br
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5.5. A entrega deverá ser na Seção de Material – SEMAT, sede JFES, localizada à 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877. Ilha de Monte Belo. Vitória-ES, 
no horário de 12h00 as 17h00. 

5.6. A entrega deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob 
risco de não ser autorizada. 

 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

6.1. Condições gerais válidas para qualquer item adquirido: 

6.1.1. Em caso de aquisição superior ao limite estabelecido no art. 23, da Lei 
nº. 8.666/93, o recebimento definitivo deverá ser confiado a uma 
comissão de, no mínimo 03 (três) membros. 

6.1.2. Quando da entrega dos itens contratados, a Seção de Material, de 
posse da Nota de Empenho, será responsável pelo RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO por meio de CERTIDÃO DE RECEBIMENTO nos autos. O 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO é ato que representa a conferência do 
valor unitário e do quantitativo dos produtos entregues pela 
CONTRATADA. 

6.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar comprovação da origem dos bens 
importados, quando o caso, oferecidos e da quitação dos tributos de 
importação a eles referentes. 

6.1.4. Constatado fornecimento incompleto ou vício no item adquirido, a 
CONTRATADA será convocada para substituir ou complementar o 
fornecimento no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
recebimento, pela CONTRATADA, da convocação para substituição 
emitida pela CONTRATANTE. Decorrido esse prazo e não havendo a 
devida substituição, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 

6.1.5. Se a CONTRATADA, eventualmente, já estiver em mora quando da 
entrega, o prazo 10 (dez) dias acima citado será computado para fins de 
apuração de eventual aplicação de multa moratória. 

6.1.6. Em caso se substituição ou complementação dos equipamentos ou 
produtos, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO. 

6.1.7. Atendidas todas as condições exigidas no Edital, as oferecidas pela 
CONTRATADA e as condições adicionais de recebimento, previstas 
nesse Termo de Referência, a Seção de Rede de Computadores ou 
Comissão de Recebimento de Bens, emitirá o TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO em, no máximo, 10 dias contados do 
término da fase de inspeção, da execução do serviço ou do treinamento. 

6.2. Para os itens classificados como Equipamento ou Componente valem as 
seguintes condições adicionais: 

6.2.1. A contar da data de RECEBIMENTO PROVISÓRIO a CONTRATADA 
terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para enviar técnico que 
acompanhará a fase de testes. 

6.2.1.1. Os referidos testes terão início quando da chegada do técnico da 
CONTRATADA.  
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6.2.1.2. Caso a CONTRATADA julgue desnecessário o envio do técnico, 
esta deverá comunicar por escrito essa decisão à CONTRATANTE, 
quando da entrega dos itens. 

6.2.1.3. Caso a CONTRATADA opte pelo não envio do técnico, esta não 
se exime das responsabilidades por vício formal ou ausência de itens 
verificados na entrega, fase de testes ou implantação. 

6.2.2. A fase de testes terá duração de no máximo de 10 (dez) dias, contados 
da chegada do técnico enviado pela CONTRATADA, conforme previsão 
no item 6.2.1 e subitens. 

6.2.3. A fase de inspeção será realizada pela Seção de Redes de 
Computadores – SERED - ou Comissão de Recebimento de Bens (essa 
última se presentes os requisitos do § 8º do artigo 15 da lei 8.666/93), 
poderá ser acompanhada por técnico da CONTRATADA, caso a 
CONTRATANTE entenda necessário, e constará das seguintes fases: 

6.2.3.1. Abertura das embalagens. 

6.2.3.2. Comprovação de atendimento do objeto às especificações 
mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela 
CONTRATADA. 

6.2.3.3. Testes dos periféricos/componentes e portas de comunicação, 
se for o caso. 

6.3. Para os itens classificados como Licença e Acessórios valem as seguintes 
condições adicionais: 

6.3.1. Após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, as licenças passarão pela fase 
de inspeção pelo período máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
data de RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

6.3.2. A fase de inspeção será realizada pela Seção de Redes de 
Computadores – SERED - ou Comissão de Recebimento de Bens (essa 
última se presentes os requisitos do § 8º do artigo 15 da lei 8.666/93), 
poderá ser acompanhada por técnico da CONTRATADA, caso a 
CONTRATANTE entenda necessário, e constará das seguintes fases: 

6.3.2.1. Comprovação de atendimento do objeto às especificações 
mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela 
CONTRATADA. 

6.3.2.2. Ativação, se for o caso. 

6.4. Para os itens classificados como Serviço valem as seguintes condições 
adicionais: 

6.4.1. A execução do serviço poderá ser acompanhada pela Seção de Redes 
de Computadores – SERED - ou Comissão de Recebimento de Bens 
(essa última se presentes os requisitos do § 8º do artigo 15 da lei 
8.666/93). 

6.5. Para os itens classificados como Treinamento valem as seguintes condições 
adicionais: 

6.5.1. O recebimento do treinamento está condicionado à emissão do 
certificado oficial de conclusão do mesmo para os participantes. 
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7. DA GARANTIA 

7.1. A CONTRATADA deverá prestar serviços de garantia (próprio ou terceirizado, 
conforme indicado no termo contratual), sem ônus adicionais à 
CONTRATANTE, compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, acondicionamento, ou outro qualquer 
durante o período de operação. 

7.2. Deverão estar abrangidos pela garantia, ainda, os serviços de identificação 
dos componentes, peças e materiais responsáveis pelo mau funcionamento 
do sistema. 

7.3. O período de vigência da garantia se dará da seguinte forma: 

7.3.1. Para os itens classificados como Equipamento, a exceção do item 3 do 
lote 3 e dos itens 1 e 2 do lote 6, a garantia deverá ser pelo período de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos a contar da data do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO do item a que se reporta. 

7.3.1.1. Para o item 3 do lote 3 a garantia deverá ser pelo período de, no 
mínimo, 12 (doze) meses a contar da data do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

7.3.1.2. Para os itens 1 e 2 do lote 6 a garantia deverá ser pelo período 
de, no mínimo, 3 (três) anos a contar da data do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

7.3.2. Para os itens classificados como Serviço a garantia deverá ser pelo 
período de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO do item a que se reporta. 

7.3.3. Para os itens classificados como Componente a garantia obedecerá à 
vigência do equipamento ao qual ele está conectado/ligado. 

7.3.4. Para os itens classificados como Licença, a exceção do item 4 do lote 
3, não haverá garantia. 

7.3.4.1. Para o item 4 do lote 3 a garantia deverá ser pelo período de, no 
mínimo, 3 (três) anos a contar da data do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

7.3.5. Para os itens classificados como Acessório ou Treinamento não 
haverá garantia 

7.4. A garantia relativa aos itens 1 e 2 do lote 1 compreendem qualquer dispositivo, 
módulo de interface, supervisora, transceiver e correlato, novo ou pré-
existente, acoplado ao equipamento a que se referem.  

7.5. Os serviços de garantia deverão ser prestados por empresa credenciada pelo 
fabricante dos produtos fornecidos. 

7.6. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá, sem ônus para a 
CONTRATANTE, fornecer e instalar as atualizações corretivas (patches) do 
software e firmware dos itens fornecidos. 

7.7. Para o item 4 do lote 3 a garantia deverá também compreender atualizações 
de versão lançadas no período de vigência. 
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7.8. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de garantia nas seguintes 
condições: 

7.8.1. Os serviços serão solicitados à Central de Atendimento indicada pela 
CONTRATADA, por meio de abertura de chamado técnico efetuada por 
técnicos da CONTRATANTE, conforme item 7.8.6. 

7.8.2. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos 
deverão ser originais do fabricante e de qualidade e características 
técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento. 

7.8.3. Caso o equipamento defeituoso não possa ser consertado no prazo 
determinado ou deva ser reparado em laboratório, a CONTRATANTE 
poderá exigir que a CONTRATADA providencie substituição temporária 
do equipamento, instalando e configurando outro equipamento idêntico, 
de forma que não haja interrupção nas atividades dos usuários. 

7.8.4. Caso a CONTRATADA realize os reparos em laboratório, o 
deslocamento de equipamentos e seu retorno ao local de origem serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

7.8.5. Os serviços prestados em garantia, incluindo as substituições de 
hardware, não terão qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

7.8.6. A Central de Atendimento deverá possibilitar a abertura de chamados a 
serem realizadas pelos técnicos da CONTRATANTE por meio de ligações 
telefônicas locais ou gratuitas (0800) e e-mail ou website. 

7.8.7. A Central de Atendimento deverá ter conhecimento das características 
da solução fornecida e estar apta a dar as informações básicas sobre a 
mesma. 

7.9. A CONTRATADA deverá informar no momento da assinatura do contrato o 
telefone, e-mail e/ou website da Central(is) de Atendimento(s) para abertura 
de chamado. 

7.10. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração 
do número telefônico, e-mail ou website para abertura de chamados. 

7.11. Os prazos de atendimento e solução figuram no descritivo da garantia, 
constante no ANEXO III. 

7.12. O problema será considerado solucionado no momento da comunicação da 
CONTRATADA à CONTRATANTE por meio de email ou relatório de 
atendimento, encerrando-se nesse instante a contagem dos prazos citados 
acima. 

7.13. Os prazos determinados para atendimento e solução poderão ser 
prorrogados uma única vez por iguais períodos, desde que a CONTRATANTE 
aceite as justificativas apresentadas pela CONTRATADA. 

7.14. Quando os prazos determinados para atendimento e solução expirarem em 
hora não útil, fica facultado à CONTRATANTE a prorrogação para a próxima 
hora útil da CONTRATANTE. 

 



Anexo II – Termo de Referência 

SERED – Seção de Rede de Computadores 

 

Projeto de Alta Disponibilidade e Segurança de Infraestrutura de Rede 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

8. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO DA GARANTIA 

8.1. A violação de qualquer Acordo do Nível de Serviço (SLA - Service Level 
Agreement) estabelecidos para os prazos de atendimento e solução de 
problemas, conforme definido no item 7.11 deste Termo de Referência, será 
desconsiderada pela CONTRATANTE quando for decorrente de uma das 
seguintes ocorrências: 

8.1.1. Impossibilidade de reparo decorrente de procedimentos operacionais da 
CONTRATANTE. 

8.1.2. Inacessibilidade aos equipamentos causada pela CONTRATANTE. 

8.2. Um chamado técnico será considerado ―não atendido‖ quando qualquer um 
dos prazos de SLA, estabelecidos conforme item 7.11, não for cumprido pela 
CONTRATADA e haverá multa indenizatória nos seguintes valores: 

8.2.1. 3% do valor do item contratado a que se refere e garantia para cada 
chamado considerado ―não atendido‖. 

8.2.2. Para cada SLA, estabelecido conforme item 7.11, não cumprido 
adicionalmente em cada chamado, será acrescida a porcentagem 
equivalente a (N – 1)%, onde N corresponde ao número total de itens 
descumpridos no chamado.  

8.3. As multas descritas nos itens 8.2.1 e 8.2.2 são cumulativas. 

8.4. Em caso de descumprimento do prazo de solução superior a 48 (quarenta e 
oito) horas a multa indenizatória referente a esse chamado será de 6% do 
valor do item a que se refere a garantia, não cumulativo aos itens 8.2.1 e 
8.2.2. 

8.5. Em caso de descumprimento do prazo de solução superior a 72 (setenta e 
duas) horas a multa indenizatória referente a esse chamado será de 8% do 
valor do item a que se refere a garantia, não cumulativo aos itens 8.2.1 e 
8.2.2. 

8.6. Em caso de descumprimento do prazo de solução superior a 96 (noventa e 
seis) horas a multa indenizatória referente a esse chamado será de 10% do 
valor do item a que se refere a garantia, não cumulativo aos itens 8.2.1 e 
8.2.2. 

8.7. Em caso de descumprimento do prazo de solução superior a 168 (cento e 
sessenta e oito) horas a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades legais 
cabíveis. 

8.8. As multas descritas nos itens 8.4, 8.5 e 8.6 não são cumulativas entre si. 

 

9. DOS ITENS CLASSIFICADOS COMO EQUIPAMENTO 

9.1. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os cabos, conectores, 
mídias e manuais necessários ao seu pleno funcionamento. 

9.2. Os itens 1 e 2 do lote 1 deverão vir acompanhados de suas respectivas Fan 
Trays. 

9.3. Os itens 1, 2, e 4 do lote 4 e os itens 1 e 2 do lote 6 deverão ser fornecidos em 
bundle (kit composto por dois appliances) 



Anexo II – Termo de Referência 

SERED – Seção de Rede de Computadores 

 

Projeto de Alta Disponibilidade e Segurança de Infraestrutura de Rede 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

9.4. O item 1 do lote 3 deverá possuir quatro (quatro) portas 100/1000 RJ45 para 
ligação na rede. 

9.5. Será de responsabilidade da CONTRADADA o fornecimento do conjunto de 
tomadas macho/fêmea para ligação dos equipamentos adquiridos à rede 
elétrica da CONTRATANTE caso o padrão fornecido seja distinto dos 
apresentados nas figuras abaixo. 

 

 

10. DOS ITENS CLASSIFICADOS COMO LICENÇA 

10.1. Será de responsabilidade de CONTRATADA a instalação das licenças 
adquiridas em seus respectivos equipamentos ou softwares. 

10.2. A CONTRATADA deverá fornecer documento oficial do fabricante ou site 
oficial do mesmo para comprovação das licenças adquiridas, vinculadas à 
CONTRATANTE. 

 

11. DOS ITENS CLASSIFICADOS COMO SERVIÇO 

11.1. Características comuns na prestação dos serviços 

11.1.1. Os funcionários da CONTRADA deverão possuir todo o ferramental 
necessário ao exercício das suas atividades. 

11.1.2. A execução dos serviços ocorrerá na Sede da Justiça Federal, no 
endereço constante no subitem 5.5. 

11.1.3. A prestação dos serviços especializados deverá compreender entre 
outros, os seguintes procedimentos: 

11.1.3.1. Análise da topologia e arquitetura da infraestrutura da 
CONTATANTE, considerando os ativos de rede instalados e serviços 
disponibilizados, visando facilitar o gerenciamento e a solução de 
eventuais problemas, com a proposição de eventuais correções na 
topologia da rede e implementação de alguns protocolos com a 
finalidade de minimizar os riscos e aumentar a disponibilidade do 
sistema. 

11.1.3.2. Realizar o serviço em conformidade com as premissas de alta 
disponibilidade e segurança da infraestrutura de rede. 

11.1.3.3. Emissão de relatório, contendo todas as informações coletadas e 
a sugestão de configuração. 

11.1.3.4. Aplicação de todas as funcionalidades definidas no projeto e 
implantação do gerenciamento da solução. 

11.1.3.5. Realização de testes de funcionamento. 

11.1.4. Durante toda as atividades realizadas na prestação do serviço, o técnico 
da CONTRATADA deverá demonstrar à equipe técnica de 
acompanhamento da CONTRATANTE como instalar e configurar os 
equipamentos e os softwares fornecidos (instalação assistida). Esta 



Anexo II – Termo de Referência 

SERED – Seção de Rede de Computadores 

 

Projeto de Alta Disponibilidade e Segurança de Infraestrutura de Rede 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

demonstração deverá contemplar os conceitos das tecnologias utilizadas 
pelo equipamento e a operação dos principais recursos dos produtos 
entregues. 

11.1.5. Todo o processo de instalação e configuração realizado deverá ser 
documentado pela CONTRATADA sob a forma de relatório ou roteiro, de 
forma que a equipe técnica da CONTATANTE possa reproduzir o serviço 
prestado quando necessário consultando a documentação. 

11.1.6. Deverão ser configuradas todas as características disponíveis nos 
produtos fornecidos e solicitadas pela CONTRATANTE. 

11.1.7. As atividades poderão ser realizadas fora do horário normal de 
expediente da CONTRATANTE (segunda à sexta de 12:00 às 19:00h), a 
fim de minimizar o impacto da disponibilidade da rede e serviços 
disponibilizados. Tais atividades ocorrerão sem ônus adicional à 
CONTRATANTE. 

11.1.8. Após a execução do serviço a CONTRATADA deverá fazer o repasse 
do que foi feito à equipe designada pela CONTRATANTE na forma de 
treinamento ―hands on‖. 

11.2. Serviços de implantação da solução de Switch Core – item 18 do lote 1 

11.2.1. O escopo desses serviços é a instalação, configuração, testes e 
documentação da solução de switch core com alta disponibilidade, 
contemplando o chassi e todos os componentes integrantes da solução, 
tais como, módulos de interfaces, fontes, supervisora, cabos, conectores, 
entre outros, podendo ser novos ou já pertencentes à infraestrutura de 
redes da JFES. 

11.2.2. Para garantir a alta disponibilidade da solução, são necessárias no 
mínimo as seguintes configurações: 

11.2.2.1. Configuração em alta disponibilidade dos switches core 
utilizando a tecnologia funcional VSS – Virtual Switching System da 
supervisora. 

11.2.2.2. Estabelecer o endereçamento das sub-redes utilizadas nessa 
configuração. 

11.2.2.3. Definição das VLANs que serão criadas com a nova topologia. 

11.2.2.4. Configuração dos uplinks com os switches de borda para a nova 
topologia. 

11.2.2.5. Configuração do VSL – Virtual Switch Link entre os chassis. 

11.2.2.6. Configuração do MEC – Multichassi Ether-Channel para 
redundância dos switches de acesso. 

11.2.2.7. Configuração das políticas de acesso aos switches e adequação 
às ferramentas de gerenciamento da rede. 

11.3. Serviços de implantação módulos do core – item 19 do lote 1 

11.3.1. Estão contemplados nesse serviço a instalação e configuração de 
qualquer módulo adicional compatível com o chassi do switch core da 
CONTRATANTE, adquirido posteriormente à instalação do switch core. 

11.4. Serviços de implantação de Switch de Acesso – item 2 do lote 2 
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11.4.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, testes e 
documentação da solução de 1 (um) switch de acesso da solução 
ofertada. 

11.4.2. Na solução de switch de acesso as principais funcionalidades a serem 
configuradas são: 

11.4.2.1. Conectorização com os switches core utilizado os uplinks de 
10Gbps. 

11.4.2.2. Configuração em alta disponibilidade dos switches de acesso 
utilizado a funcionalidade de MEC do switch core. 

11.4.2.3. Configuração dos uplinks com o switch core. 

11.4.2.4. Endereçamento utilizado nos switches de acesso. 

11.4.2.5. Configuração das VLANs de acesso e gerência. 

11.4.2.6. Configuração das portas. 

11.4.2.7. Configuração das políticas de acesso aos switches e adequação 
às ferramentas de gerenciamento da rede. 

11.5. Serviços de implantação de controladora wireless – item 6 do lote 3 

11.5.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, testes e 
documentação de 1 (uma) controladora wireless. 

11.5.2. Caso a CONTRATANTE solicite, deverá ser configurada a solução de 
alta disponibilidade da rede através de controladoras redundantes, sendo 
responsabilidade da CONTRATADA a configuração dessa funcionalidade 
em ambos os equipamentos. 

11.5.3. A CONTRATADA deverá configurar no mínimo: 

11.5.3.1. Endereçamento IP da rede wireless conforme definido pela 
CONTRATANTE. 

11.5.3.2. Políticas de segurança da rede wireless. 

11.5.3.3. Configuração dos pontos de acesso na rede, levando em conta a 
redundância se houver. 

11.6. Serviços de implantação de gerenciamento da rede wireless – item 7 do lote 
3 

11.6.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, testes e 
documentação do sistema WCS de gerenciamento gráfico da rede 
wireless. 

11.6.2. As atividades da CONTRATADA abrangerão no mínimo: 

11.6.2.1. Instalação do sistema WCS em servidor fornecido pela JFES. 

11.6.2.2. Configuração dos traps SNMPv3 para customização da 
ferramenta. 

11.6.2.3. Customização dos relatórios, conforme solicitado pela 
CONTRATANTE. 

11.6.2.4. Carregamento das plantas do edifício no sistema. 
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11.6.2.5. Integração com a ferramenta de gerenciamento da rede LMS ou 
Cisco Works. 

11.7. Serviços de implantação de ponto de acesso – item 8 do lote 3 

11.7.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, testes e 
documentação de 1 (um) ponto de acesso (access point) da rede wireless. 

11.7.2. A CONTRATADA deverá configurar o ponto de acesso nas 
controladoras wireless a rede, levando em conta a redundância se houver. 

11.8. Serviços de implantação NAC Manager– item 8 do lote 4 

11.8.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, testes e 
documentação da solução redundante de NAC Manager. 

11.8.2. A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer 
funcionalidades suportadas pelo equipamento, bem como a integração 
com os demais equipamentos da infraestrutura e serviços de 
autenticação, visando o funcionamento integral da solução de NAC. 

11.8.3. O serviço contempla a adequação das políticas e conformidade àquelas 
informadas pela CONTRATANTE de forma a garantir a segurança de 
perímetro que a solução propõe. 

11.8.4. O serviço também contempla a geração dos logs de segurança, de 
forma que as anormalidades detectadas possam ser auditadas. 

11.8.5. Deverá ser criada uma VLAN de quarentena, destinada aos dispositivos 
não conformes às políticas da CONTRATANTE. Essa VLAN deverá ter 
acesso somente aos recursos informados pela CONTRATANTE. 

11.8.6. Deverá ser disponibilizada solução de ajuste de conformidade, para os 
casos de máquinas que não estão conformes em certos itens serão 
ajustadas automaticamente pelo sistema. 

11.9. Serviços de implantação NAC Server – item 9 do lote 4 

11.9.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, testes e 
documentação da solução redundante de NAC Server. 

11.9.2. A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer 
funcionalidades suportadas pelo equipamento, bem como a integração 
com os demais equipamentos da infraestrutura, em especial, o NAC 
Manager. 

11.9.3. O serviço contempla a adequação das políticas e conformidade àquelas 
informadas pela CONTRATANTE de forma a garantir a segurança de 
perímetro que a solução propõe. 

11.9.4. A CONTRATADA deverá configurar e implantar a solução de NAC 
Profile Collector para a quantidade de usuários estabelecida no NAC 
Server. 

11.10. Serviços de implantação NAC Guest – item 10 do lote 4 

11.10.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, 
testes e documentação da solução de NAC Guest. 

11.10.2. A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer 
funcionalidades suportadas pelo equipamento, bem como a integração 
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com os demais equipamentos da infraestrutura, em especial, o NAC 
Manager. 

11.10.3. As atividades deverão compreender a disponibilização do 
acesso visitante, delimitando seus níveis e período de acesso. 

11.10.4. Deverá ser disponibilizado portal para criação de usuários 
visitantes, em português-BR, a ser disponibilizado para os setores que 
fazem cadastro de visitantes. 

11.10.5. Deverá ser feita a integração com o ambiente wireless, provendo 
acesso controlado a usuários visitantes também nesse ambiente, de 
forma centralizada.  

11.11. Serviços de implantação NAC VPN – item 11 do lote 4 

11.11.1. Serviços para instalação, configuração, testes e documentação 
de 1 (um) conjunto redundante de NAC Appliance para controle dos 
usuários remotos, que utilizam VPN, para acessar a rede corporativa. 

11.11.2. A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer 
funcionalidades suportadas pelo equipamento, bem como a integração 
com os demais equipamentos da infraestrutura e serviços de 
autenticação. 

11.11.3. O serviço contempla a adequação das políticas e conformidade 
àquelas informadas pela CONTRATANTE de forma a garantir a 
segurança de perímetro que a solução propõe. 

11.11.4. O serviço também contempla a geração dos logs de segurança, 
de forma que as anormalidades detectadas possam ser auditadas. 

11.11.5. Deverá ser disponibilizada solução de ajuste de conformidade, 
para os casos de máquinas que não estão conformes em certos itens 
serão ajustadas automaticamente pelo sistema. 

11.12. Serviços de implantação de Switch Blade – item 14 do lote 5 

11.12.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, 
testes e documentação da solução de 1 (um) switch de blade para 
BladeCenter H. 

11.12.2. Na solução de switch blade as principais funcionalidades a 
serem configuradas são: 

11.12.2.1. Inserção do switch no Chassis. 

11.12.2.2. Verificação da versão do IOS dos equipamentos e atualização 
para última versão, caso necessário. 

11.12.2.3. Conectorização com o switch topo de rack ou core de rede 
utilizado os uplinks de 10Gbps. 

11.12.2.4. Configuração dos uplinks com o switch topo de rack ou core de 
rede. 

11.12.2.5. Endereçamento IP. 

11.12.2.6. Configuração das VLANs de acesso e gerência. 

11.12.2.7. Configuração de spanning tree (802.1d), caso necessário. 
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11.12.2.8. Configuração de acesso AAA. 

11.12.2.9. Configuração de Etherchannel. 

11.12.2.10. Configuração da Funcionalidade de FCoE e modo de 
trabalho. 

11.12.2.11. Configuração das portas. 

11.12.2.12. Configuração das políticas de acesso aos switches e 
adequação às ferramentas de gerenciamento da rede. 

11.13. Serviços de implantação de Switch Top of Rack – item 15 do lote 5 

11.13.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, 
testes e documentação da solução de 1 (um) switch de topo de Rack. 

11.13.2. Na solução de switch de Topo de Rack as principais 
funcionalidades a serem configuradas são: 

11.13.2.1. Conectorização com o switch core utilizado os uplinks de 
10Gbps. 

11.13.2.2. Verificação da versão do IOS dos equipamentos e atualização 
para última versão, caso necessário. 

11.13.2.3. Configuração dos uplinks com o switch core. 

11.13.2.4. Endereçamento IP. 

11.13.2.5. Configuração de acesso AAA. 

11.13.2.6. Configuração das VLANs de acesso e gerência. 

11.13.2.7. Configuração de spanning tree (802.1d), caso necessário. 

11.13.2.8. Configuração de Port Channel. 

11.13.2.9. Configuração da Funcionalidade de FCoE e modo de trabalho. 

11.13.2.10. Instalação e configuração do módulo FC para 
comunicação com a SAN. 

11.13.2.11. Configuração das portas. 

11.13.2.12. Configuração das políticas de acesso aos switches e 
adequação às ferramentas de gerenciamento da rede. 

11.14. Serviços de implantação de Switch Virtual – item 16 do lote 5 

11.14.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, 
testes e documentação da solução de 1 (um) switch Virtual para gerência 
do tráfego das máquinas virtuais 

11.14.2. Na solução de switch virtual as principais funcionalidades a 
serem configuradas são: 

11.14.2.1. Instalação do Software em máquinas virtuais; 

11.14.2.2. Configuração da supervisora Virtual; 

11.14.2.3. Configuração dos Módulos Virtuais; 

11.14.2.4. Integração com a ferramenta de gerência das máquinas virtuais; 

11.14.2.5. Configuração de Port Channel; 
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11.14.2.6. Endereçamento IP; 

11.14.2.7. Configuração das VLANs de acesso e gerência; 

11.14.2.8. Configuração das portas; 

11.14.2.9. Configuração das políticas de acesso aos switches e adequação 
às ferramentas de gerenciamento da rede; 

11.15. Serviços de instalação de Placas CNA para os servidores Blade – item 17 
do lote 5 

11.15.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, 
testes e documentação de 1 (uma) Placa de expansão FCoE específico 
para lâmina IBM. 

11.15.2. Na solução de Placas CNA as principais funcionalidades a 
serem configuradas são: 

11.15.2.1. Agendamento da parada dos serviços que dependem da Blade 
em questão. 

11.15.2.2. Remover do Chassi o servidor Blade que irá receber a nova 
placa. 

11.15.2.3. Instalação da placa no slot disponível, ou substituição de outra 
placa já instalada. 

11.15.2.4. Inserir o servidor Blade novamente no Chassi. 

11.15.2.5. Habilitar o FCoE. 

11.15.2.6. Configuração de Port Channel. 

11.15.2.7. Endereçamento IP. 

11.16. Serviços de implantação de filtragem web ou email – item 3 do lote 6 

11.16.1. O escopo desses serviços é para a instalação, configuração, 
testes e documentação da solução redundante de filtragem web ou email. 

11.16.2. A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer 
funcionalidades suportadas pelo equipamento, bem como a integração 
com os demais equipamentos da infraestrutura necessários ao 
funcionamento integral da solução de filtragem. 

11.16.3. O serviço contempla a adequação das políticas e conformidade 
àquelas informadas pela CONTRATANTE de forma a garantir a 
segurança que a solução propõe. 

11.16.4. O serviço também contempla a geração dos logs de segurança, 
de forma que as anormalidades detectadas possam ser auditadas. 

11.16.5. Realizar o projeto de solução de filtragem web ou email, 
considerando todos os serviços fornecidos aos usuários internos e 
externos da CONTRATANTE. 

11.16.6. Realizar projeto para garantir a alta disponibilidade da solução. 

 

12. DOS ITENS CLASSIFICADOS COMO TREINAMENTO 

12.1. O treinamento deverá ser oficial do fabricante da solução. 
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12.2. O conteúdo do treinamento e sua carga horária deverão ser apresentados 
na proposta de preço das empresas licitantes. 

12.3. O treinamento deverá ser ministrado em dias úteis e em horário comercial. 

12.4.  O treinamento poderá ser realizado em localidade diferente da cidade de 
Vitória – ES, desde que as despesas de deslocamento (alimentação, 
hospedagem, transporte) dos participantes sejam custeadas pela 
CONTRATADA. 

12.5. No caso de deslocamento para outros estados este deverá ser 
obrigatoriamente aéreo. 

12.6. No caso de necessidade de hospedagem essa deverá ser, no mínimo, em 
hotel 4 estrelas conforme classificação da EMBRATUR. 

12.7. A data do início do treinamento deverá ser agendada junto à Seção de 
Redes com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

12.8. Se o treinamento for distribuído em módulos, cada módulo deverá ser 
agendado com antecedência mínima de 15 dias. 

12.9. Eventual alteração no conteúdo do treinamento apresentado pela 
CONTRATADA em sua proposta deverá ser submetida previamente para 
apreciação do Supervisor da Seção de Redes.  

12.10. A CONTRATADA será responsável: 

12.10.1.  Por providenciar o local de realização do treinamento, 
preferencialmente na cidade de Vitória – ES, materiais, equipamentos e 
quaisquer recursos didáticos de qualidade a serem utilizados no 
treinamento. 

12.10.2. Pelas despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) 
instrutor(es).  

12.10.3. Controlar a freqüência do(s) participante(s). 

12.10.4. Emitir, sem ônus para a CONTRATANTE, o(s) certificado(s) de 
participação para o(s) aluno(s) que alcançar(em) o aproveitamento 
mínimo exigido (75% de presença), que deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura, para o devido pagamento, sem emendas ou rasuras, 
contendo a discriminação, exata do serviço prestado, valor e retenção dos 
impostos devidos. 

 

13. DOS ITENS CLASSIFICADOS COMO COMPONENTE 

13.1. O item 13 do lote 5 deverá ser totalmente compatível com o item 1 do lote 5. 

13.2. Todos os componentes do lote 1 deverão ser totalmente compatíveis com 
os itens 1 e 2 do mesmo lote. Deverão também ser compatíveis com os itens 
4, 6 e 7, quando o caso. 

 

14. DOS ITENS CLASSIFICADOS COMO ACESSÓRIO 

14.1. Os itens 14 e 15 do lote 1 deverão vir com os conectores conforme 
informado em seu descritivo no ANEXO III. 
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15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

15.1. Como qualificação técnica, a LICITANTE deverá apresentar juntamente com 
os documentos de habilitação, a seguinte documentação: 

15.1.1. Capacitação técnico-profissional: comprovação de que a empresa 
possui em seu quadro permanente, na data fixada para a entrega da 
proposta, profissionais detentores das seguintes certificações oficiais do 
Fabricante, conforme descrito abaixo: 

 

Sigla Descrição 

CCNP Cisco Certified Network Professional 

CCSP Cisco Certified Security Professional 

 

15.1.1.1. A comprovação do vínculo profissional será realizada através de 
Cópia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado, ou de 
contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da licitante 
em que conste o profissional como sócio. 

15.1.1.2. O profissional indicado pela licitante detentor da certificação 
CCNP deverá participar da execução do objeto desta contratação 
nas instalações da CONTRATANTE. Admitir-se-á sua substituição 
na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou 
superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas 
e que seja aprovada previamente pela Administração. 

15.1.2. Declaração em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO V de 
que é assistência técnica autorizada ou parceiro autorizado do fabricante 
dos equipamentos e está apta a comercializar os equipamentos e 
materiais e que, quando da assinatura do contrato, terá estrutura técnica 
adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço relativo a 
garantia e suporte técnico da solução de segurança. 

15.1.3. Ficam excetuados da condição disposta no item 15.1.2 declaração 
acerca dos fabricantes dos itens 14 e 15 do lote 1 e o item 13 do lote 5. 

 

16. CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1. Para a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá comprovar que é 
assistência técnica autorizada ou parceiro autorizado (com certificado) do 
fabricante dos equipamentos, conforme declaração prévia do item 15.1.2. A 
comprovação se dará por meio de verificação no site do fabricante, ou por 
meio de documento assinado por representante do fabricante, cujos poderes 
deverão ser comprovados mediante contrato social e procuração, esta última 
quando existente. 

16.2. A CONTRATADA deverá apresentar garantia no valor de 2% (dois 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. 
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16.3. A CONTRATADA deverá indicar funcionário de seu quadro para atuar como 
PREPOSTO junto à CONTRATANTE, fornecendo o nome completo, números 
de telefones, email e endereço para correspondência, sendo também 
responsável por manter atualizadas as informações fornecidas junto à 
CONTRATANTE. O preposto da CONTRATADA é o contato oficial para 
quaisquer questões pertinentes a prestação de serviços vislumbrados neste 
termo de referência. 

16.4. A CONTRATADA deverá assinar acordo de confidencialidade nos moldes 
do ANEXO VI.  

16.5. A CONTRATADA deverá informar no momento da assinatura do contrato o 
telefone, e-mail e/ou website da Central(is) de Atendimento(s) para abertura 
de chamado. 

 

17. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. 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. 

17.2. O descumprimento dos prazos, condições e acordo de nível de serviço 
estabelecidos nesta especificação sujeitará a CONTRATADA às penalidades 
cabíveis. 

 

18. PAGAMENTO 

18.1. Através de verba de convênio: 

18.1.1. Verbas de convênio - As despesas decorrentes da contratação do 
objeto do presente Certame poderão correr à conta dos recursos 
específicos disponibilizados através de convênio firmado entre o CJF, o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

18.1.2. 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 pagamento do serviço 
executado. 

18.1.3. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal no 
âmbito dos governos Federal (Receita Federal, Previdência Social e 
FGTS), Estadual e Municipal. 

18.2. Através de verba própria: 

18.2.1. 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 contrato. 

18.2.2. O pagamento decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 deverá ser efetuado no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura, conforme estabelecido no parágrafo terceiro, artigo 5º, da 
citada lei, incluído pela lei nº 9.648/98. Em tais casos, o prazo para o 
gestor enviar a nota fiscal ou fatura, devidamente atestada, para 


