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1º TERMO DE AJUSTE AO CONVÊNIO TRT/DLC Nº 004/2022,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
21ª REGIÃO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE – UFRN, PARA OS FINS A SEGUIR DESCRITOS:

O , estabelecido na Av. Capitão-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
Mor Gouveia, 3104, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59063-900, inscrito no CNPJ sob o nº
02.544.593/0001-82, neste ato representado por Sua Excelência a Desembargadora Presidente MARIA

, inscrita no CPF/MF sob o nºDO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO
057.268.834-20 e portadora da Cédula de Identidade nº 107.700 - SSP/RN, doravante denominado
simplesmente , e a , AutarquiaTRT-21 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
de regime especial vinculada ao Ministério da Educação, situada na Avenida Senador Salgado Filho,
3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83,
neste ato representado pelo Magnífico Reitor, , inscrito no CPF/MF sobJOSÉ DANIEL DINIZ MELO
o nº CPF nº 466.606.404-44 e portador da Cédula de Identidade nº 620.141 - SSP/RN, doravante
denominada acertam e ajustam o que se segue:UFRN, 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Ajuste tem por objeto estabelecer as condições de compartilhamento de
infraestrutura óptica na  e suas extensões e de provimento de meios e serviços nesta rede.Rede GigaNatal

1.2. Para todos os fins de direito, integra o presente Termo, o respectivo Plano de Trabalho, conforme
previsto na Cláusula Segunda, em “2.1”, do Convênio em referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA COOPERAÇÃO

2.1. A UFRN, através da Redecomep de Natal – Rede GigaNatal, cederá, para uso do TRT21, conforme
descrito no Plano de Trabalho, anexo a este Termo de Ajuste:

2.1.1. Trechos de fibra óptica, a partir de caixas de emenda na espinha dorsal da rede instalada, já
em operação, para interligação de pontos de interesse do TRT21 aos GigaPoPs da rede.

2.1.2. Uso compartilhado de fibra óptica, em sua rede óptica passiva, entre caixas de emenda de
acesso e os concentradores desta rede, localizados em GigaPoPs da extensão da Rede GigaNatal.
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2.1.3. Uso compartilhado de um par de fibras em aproximadamente 170 km (cento e setenta
quilômetros) da espinha dorsal ( ) de Rede GigaNatal e suas extensões, para transporte debackbone

dados entre os pontos de interesse do TRT21.

2.2. A UFRN, através da Rede GigaNatal, proverá ao TRT21, conforme descrito no Anexo I e no Plano
de Trabalho, anexos a este Termo de Ajuste:

2.2.1. Manutenção de toda a infraestrutura óptica da rede instalada, tanto dos trechos existentes e
cedidos para uso do TRT21, quanto dos novos trechos a serem instalados pelo TRT21 para
interligação de seus pontos de interesse.

2.2.2. Monitoramento dos enlaces entre todos os pontos de interesse do TRT21 e a Rede GigaNatal
e suas extensões.

2.2.3. Operação da Rede GigaNatal e suas extensões, garantindo o serviço de conectividade e o
transporte de dados entre os pontos de interesse do TRT21.

2.3. O TRT21 deverá se responsabilizar por:

2.3.1. Construir todos os trechos ópticos de última milha, tanto nos acessos diretos à espinha dorsal
da Rede GigaNatal quanto nos acessos através da rede óptica passiva, desde os pontos de interesse
do TRT21 até a infraestrutura instalada da Rede GigaNatal e extensões, em cabo de 12 ou 36 fibras
ópticas, de acordo com o especificado no Plano de Trabalho, anexo a este Termo de Ajuste. Esses
trechos passarão a compor o acervo da Rede GigaNatal, como contrapartida do TRT21, após
eventual finalização deste Termo de Ajuste.

2.3.2. Adquirir e instalar os equipamentos necessários à conexão dos seus pontos de interesse à
rede óptica passiva, com tecnologia compatível com aquela já utilizada pela Rede GigaNatal,
conforme especificado no Plano de Trabalho, anexo a este Termo de Ajuste. Estes dispositivos são
para uso exclusivo do TRT21 e permanecerão sob sua propriedade após o fim deste Termo de
Ajuste.

2.3.3. Disponibilizar os equipamentos de comunicação em rede e suas interfaces, de sua
propriedade, necessários à conexão dos seus pontos de interesse através de acesso direto à espinha
dorsal da Rede GigaNatal.

2.3.4. Adquirir e ceder à UFRN as interfaces de comunicação, compatíveis com a tecnologia usada
na rede já instalada, para a interligação de seus pontos de interesse através de acesso direto à
espinha dorsal da Rede GigaNatal.

2.4. O TRT21 cederá, inclusive durante o período de vigência deste Termo de Ajuste, metade da
capacidade dos cabos de fibras ópticas que serão instalados para a interligação de seus pontos de
interesse, para uso da Rede GigaNatal no atendimento às localidades de interesse desta rede.

2.5. A UFRN designará o TRT21 como membro do Comitê Gestor da Rede GigaNatal, com direito a
voto, em igualdade de condições aos demais participantes da Rede, para as deliberações sobre
manutenção, evolução, alteração de custos e demais que couberem ao Comitê.

2.6. A UFRN demonstrará, em reuniões periódicas com os membros do Comitê Gestor da Rede
GigaNatal, os custos apurados no período. Nas ocasiões em que a proporção ou valores alterarem,
comunicação formal entre as partes registrará as alterações e consequente alteração no valor de
participação do TRT21.



2.7. As partes indicam como Coordenadores, com poderes para adotar as providências necessárias para o
andamento do presente Termo e mediar os contatos entre as partes, os mesmos indicados no Convênio,
nos termos da sua Cláusula Sexta.

2.7.1. Todas as requisições, envio de documentos e comunicações referentes ao presente
instrumento, deverão ser feitas sempre por meio do Coordenador indicado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES

3.1. A construção, implantação e manutenção das redes de acesso e extensões da Rede Metropolitana
implantada em Natal-RN, para atendimento ao TRT21, dar-se-á conforme o Anexo I e o Plano de
Trabalho anexos a este Termo de Ajuste.

3.2. As eventuais adequações do Plano de Trabalho, serão acordadas e formalizadas pelos partícipes, para
serem anexadas ao presente Termo de Ajuste.

3.3. Este Termo poderá ser modificado por meio de Termo Aditivo, de comum acordo entre as Partes,
desde que não haja mudança do objeto, sempre que necessário para adequá-lo aos resultados pretendidos
pelas Partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Para apoiar a gestão, manutenção e operação da Rede GigaNatal, o TRT21 repassará à UFRN a
definida no plano de trabalho associado a este Termoimportância . Este valor é proporcional ao custo dos

TRT21serviços e fibras ópticas cedidas ao , nas condições especificadas no deste instrumento eAnexo I 
seu Plano de Trabalho.

4.2. O valor acima mencionado poderá ser revisado, após transcorrido o primeiro ano de vigência do
Convênio, conforme apuração periódica dos custos pelo Comitê Gestor da Rede GigaNatal.

4.3. Os recursos financeiros a que se refere o item 4.1 deverão ser liberados mensalmente, mediante
, acompanhada da Guia de Recolhimento da União (GRU), aapresentação de Fatura emitida pela UFRN

partir da data de ativação de pelo menos dois pontos de interesse do TRT21 e de forma proporcional ao
número de enlaces em operação.

4.4. O repasse dos recursos financeiros será creditado à Conta Única da UFRN mediante Guia de
Recolhimento da União – GRU, dentro de um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
apresentação dos documentos fiscais e de cobrança.

4.5. No valor mensal a que se refere o item 4.1 estão incluídos todos os ônus tributários, fiscais,
parafiscais, trabalhistas e sociais, decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Ajuste.

4.6. No caso de eventuais atrasos de pagamentos, ao valor devido à UFRN será cobrado juros de 2%
(dois por cento) no valor da fatura em aberto.



CLÁUSULA QUINTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

5.1. O pessoal, de qualquer das partes, cedido à outra, não sofrerá alteração nas vinculações com o órgão
de origem, em decorrência e execução das atividades relativas ao presente Termo de Ajuste.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O presente instrumento vigorará pelo mesmo prazo de vigência do Convênio, do qual passa a ser
parte integrante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ANEXO

7.1. Constitui-se como  ao presente Termo de Ajuste, o que trata das condições para aAnexo I
Manutenção e operação da Rede de acesso do TRT21.

7.2. Caso haja alguma divergência entre o disposto neste instrumento e seus anexos, prevalecerá o
constante no Termo de Ajuste.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

8.1. O TRT21 providenciará, como condição de eficácia, a publicação deste Termo de Ajuste, sob a
forma de extrato, no Diário Oficial da União.

E, por estarem justos e de acordo, firmam este Instrumento, em três vias de igual teor e forma, na
presença das duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele.

Natal/RN, _________ de _________________ de 2022.  

Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro

Desembargadora Presidente

José Daniel Diniz Melo

Reitor



ANEXO I do Termo de Ajuste ao Convênio nº 004/2022-TRT21/UFRN

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ACESSO DO TRT21

1 – DO OBJETO

1.1. O Anexo I estabelece os termos e condições que permitem regular o suporte administrativo e técnico
necessários à manutenção e operação da Rede de Acesso do TRT21.

2 – DO PLANO DE TRABALHO

2.1. Para detalhar a prestação do suporte objeto deste Termo de Ajuste deve ser elaborado um Plano de
Trabalho, que será parte integrante do mesmo.

2.2. O referido Plano de Trabalho, dentre outros aspectos, deve especificar a lista dos pontos de interesse
do TRT21, atendidas pela .Rede GigaNatal e suas extensões

3 - DA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ACESSO DO TRT21

3.1. A interligação física dos diversos pontos de interesse do TRT21 será inicialmente baseada em um
estudo preliminar, realizado pela equipe técnica da Rede GigaNatal/UFRN, entregue a esta empresa
pública, e utilizará o cabeamento instalado da Rede GigaNatal e suas extensões. Este estudo preliminar
servirá como base para a elaboração posterior de um projeto técnico executivo, que precede a construção
das interligações propriamente ditas.

3.2. Os custos para a contratação de um projeto técnico executivo para interligação dos pontos de
interesse do TRT21 TRT21, bem como para a obra visando instalação responsabilidade do sua serão de .

3.3. A equipe técnica da GigaNatal acompanhará a elaboração doRede 
projeto técnico executivo da que deverá detalhar novos trechos deRede de acesso do TRT21, os 
cabeamento óptico necessários à interligação dos pontos de interesse do TRT21, para o mesmo sejaque 
realizado dentro das normas exigidas pela e, uma vez concluído, este projeto técnico deverá serRNP 
submetido ao Centro de Operações da Rede GigaNatal para sua aprovação.

3.4. Para iniciar a obra de instalação dos novos trechos de cabeamento
óptico previstos no projeto citado no item anterior, uma vez que o projeto
técnico executivo tenha sido concluído e aprovado, é necessária uma
negociação junto à concessionária de energia elétrica local, detentora de postes instalados na cidade de
Natal, para autorização de uso dos postes previstos no projeto na instalação do cabeamento óptico da 

.Rede de acesso do TRT21

3.4.1. Os custos de aluguel dos postes utilizados para implantação desta Rede serão absorvidos pelo
acordo existente entre a UFRN e a concessionária.

3.5. A equipe técnica da Rede GigaNatal deverá acompanhar a execução da
obra de instalação da , principalmente nos momentos de integração dos novosRede de acesso do TRT21
trechos do cabeamento óptico ao cabeamento existente da Rede GigaNatal, de forma a evitar qualquer
dano ou interrupção nos serviços da rede existente.

3.6. A aquisição dos equipamentos ativos de rede e suas interfaces para implantação da Rede de acesso
 e de equipamentos de reserva para possíveis substituições emergenciais é de responsabilidadedo TRT21

do TRT21.

3.6.1. Uma vez concluída e entregue a obra de instalação do cabeamento da Rede de acesso do
caso seja necessário, a equipe técnica da Rede GigaNatal auxiliará na configuração dosTRT21, 

equipamentos de rede instalados nas dependências dos vários pontos de interesse do TRT21, de
forma a ativar a operação da rede.

4 - DA OPERAÇÃO DA REDE DE ACESSO DO TRT21



4.1. A operação da realizada pelo Rede de acesso do TRT21 será Centro de Operações da Rede
que se responsabilizará pelo seu funcionamento adequado até as interfaces dos equipamentosGigaNatal, 

de rede instalados nas dependências dos pontos de interesse do TRT21 envolvidos na implantação desta
rede.

4.2. A responsabilidade pela operação, manutenção e atualização do “ ” e da configuração defirmware

todos os equipamentos de rede mencionados no item anterior será da .UFRN

4.3. De forma a apoiar os custos envolvidos na operação da Rede de acesso do TRT21 Centro depelo 
TRT21Operações da Rede GigaNatal, o  repassar para a UFRN os recursos indicados na Cláusuladeverá 

Quarta do presente Termo de Ajuste.

4.4. A operação da parte da sob responsabilidade do Rede de acesso do TRT21 Centro de Operações da
será disponibilizada ininterruptamente, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7Rede GigaNatal 

(sete) dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados, com um índice de disponibilidade
mínimo de 99,6 % (noventa e nove vírgula seis por cento), durante o prazo de validade do presente
instrumento, excetuando-se as situações descritas nos parágrafos segundo, terceiro e quinto dessa
Cláusula.

4.4.1. A operação da rede acima referida incluirá todos os enlaces do  da backbone Rede GigaNatal,
bem como os novos trechos de cabeamento óptico instalados para a até Rede de acesso do TRT21, 

interface dos equipamentos de rede instalados para  implantação desta rede.a a

4.4.2. O atendimento fora do horário comercial só poderá ser realizado, caso seja garantido, por
parte do TRT21, o acesso, à equipe técnica do  aos locaisCentro de Operações da Rede GigaNatal,
onde houver necessidade de execução de ações corretivas.

4.4.3. A operação da rede acima referida poderá ser interrompida temporariamente nas seguintes
situações:

a) Paradas programadas para manutenção preventiva e/ou corretiva,
devendo o TRT21 delas ser notificado com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por
meio de correio eletrônico;

b) Incompatibilidade entre os sistemas, equipamentos e/ou protocolos
utilizados pelo TRT21 e aqueles utilizados pela Rede GigaNatal;

c) Manutenção ou reparos de emergência (não programados) dos sistemas da Rede GigaNatal, da
rede de telecomunicações e/ou da rede elétrica;

d) Outras ações de terceiros que impeçam o fornecimento e/ou o acesso aos serviços objeto deste
Termo de Ajuste;

e) Motivos de força maior, independentes da vontade da UFRN.

4.4.4. A UFRN, uma vez notificada pelo Centro de Operações da Rede GigaNatal, poderá
considerar imprópria à forma de acesso do TRT21, devendo nesta hipótese notificá-la por escrito
do problema, concedendo-lhe prazo determinado para que providencie o respectivo saneamento.

4.4.5. Persistindo o problema a que se refere o item 4.4.4 desta Cláusula, a UFRN poderá:

a) Suspender a prestação dos serviços ora ajustados, até que o referido
problema tenha sido sanado;

b) Optar pela rescisão do presente Termo de Ajuste, sem ensejar qualquer tipo de indenização ou
ressarcimento ao TRT21.

4.5. Na eventualidade de interrupção da operação da Rede de acesso do TRT21, por motivo de acidentes
causados por terceiros ao cabeamento instalado da Rede GigaNatal, será acionada a empresa contratada
para dar manutenção corretiva a este cabeamento, que providenciará a recuperação do trecho danificado
cumprindo os seguintes prazos contratuais:



a) Trecho com redundância física no  da Rede GigaNatal -backbone

Com tempo máximo de recuperação de 48 horas;

b) Trecho sem redundância física no  da Rede GigaNatal -backbone

Com tempo máximo de recuperação de 24 horas.

5 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

5.1. Compete ao TRT21:

5.1.1. Custear a construção da última milha de trechos de acesso em fibra óptica para conexão à
Rede GigaNatal, bem como adquirir os equipamentos e interfaces necessários à conexão dos seus
pontos de interesse à rede passiva óptica.

5.1.2. Manter em boas condições de operação o segmento do cabeamento que ficará dentro das
dependências físicas dos seus pontos de interesse, bem como os equipamentos de rede que serão
utilizados para implantar a Rede de acesso do TRT21, um dos objetivos deste Termo de Ajuste,
responsabilizando-se por manter a configuração das portas de comunicação desses equipamentos
com a Rede GigaNatal de acordo com  determinado pelo Centro de Operações dessa rede, eo
facultando acesso ao funcionário da Rede GigaNatal por ocasião de eventuais vistorias necessárias;

5.1.3. Efetuar o pagamento dos recursos financeiros à UFRN, na forma descrita na Cláusula Quarta
do Termo de Ajuste, visando participar do rateio mensal dos custos de administração, manutenção
e operação da rede GigaNatal, conforme apuração de custos realizada pela UFRN e aprovada pelo
Comitê Gestor;

5.1.4. Responsabilizar-se pela utilização da conectividade, ora ajustada, consoante os padrões da
ética e a legislação pertinente;

5.1.5. Informar à equipe técnica do o nome e telefone deCentro de Operações da Rede GigaNatal 
contato dos funcionários do TRT21 designados para acompanhar a operação da Rede de acesso do
TRT21;

5.1.6. Propor Termos Aditivos a esse Termo de Ajuste, visando alterar qualquer aspecto do
provimento de meios e serviços e analisar Termos Aditivos propostos pela para dar oUFRN, 
encaminhamento adequado;

5.1.7. Aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução deste Termo de Ajuste,
mediante proposta da devidamente justificada, que deverá ser apresentada ao UFRN TRT21 no
prazo mínimo de 20 (vinte) dias do término da vigência do Termo de Ajuste;

5.1.8. Exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo de
Ajuste.

5.1.9. Seguir as políticas de uso estabelecidas pela através de decisões de seuRede GigaNatal, 
Comitê Gestor e em conformidade com as políticas do projeto REDECOMEP e da RNP;

5.1.10. Manter o endereço eletrônico: operador-redegiga@trt21.jus.br;

5.1.11. Indicar um representante e um suplente para integrar o Comitê Gestor da Rede GigaNatal.

5.2. Compete à UFRN, através do Centro de Operações da Rede GigaNatal:

5.2.1. Ceder, de forma não onerosa, os trechos de fibra óptica de sua Rede Comunitária de Ensino e
Pesquisa – Rede GigaNatal, bem como o uso compartilhado dos trechos utilizados para transporte
de dados, ambos descritos no Plano de Trabalho anexo a este Termo de Ajuste, para uso do TRT21,
nos acessos de interesse da empresa pública.



5.2.2. Manter e operar a sua Rede Comunitária de Ensino e Pesquisa de Natal – Rede GigaNatal,
através de seu Ponto de Presença no Rio Grande do Norte (POP-RN) e do Centro de Operações da 
Rede GigaNatal, nas respectivas localidades onde esta rede se encontra instalada.

5.2.3. Manter, durante toda a execução do serviço sobre a Rede de acesso do TRT21, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, a fiscalização necessária para o bom fornecimento

TRT21deste, apresentando a documentação sobre os serviços efetuados sempre que solicitado pelo ;

5.2.4. Provada a culpa, assumir inteira responsabilidade e vinculação direta pelo pessoal que
utilizar na execução dos serviços, ficando como única responsável por todos os atos e ocorrências
danosas eventualmente causadas ao TRT21 ou a terceiros durante a execução do objeto ora
ajustado;

5.2.5. Aceitar, respeitando as demais condições expressas neste Termo de Ajuste, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários no objeto ajustado, na forma da lei e mediante aditamento;

5.2.6. Executar todas as atividades inerentes à implantação do presente Termo de Ajuste;

5.2.7. Prover ao TRT21 e manter em condições operacionais os enlaces físicos de acesso aos
TRT21equipamentos de comunicação da Rede de acesso do  mencionados no Plano de Trabalho;

5.2.8. Prover assessoria técnica permanente ao TRT21 relativa à operação da sua rede de acesso;

5.2.9. Prover atendimento 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana, ao TRT21,
em regime de sobreaviso, através de telefone celular, para abertura de chamada técnica em caso de
necessidade;

5.2.10. Fornecer todas as informações referentes à TRT21 operação da Rede de acesso do ,
TRT21solicitadas pelo , durante o período de execução deste Termo de Ajuste;

5.2.11. Monitorar o estado de enlace até a interface de saída dos equipamentos de rede mantidos
pelo TRT21 para comunicação com a Rede GigaNatal e manter registros, arquivos e controles
relativos à prestação dos serviços de conectividade, durante o período de execução deste Termo de
Ajuste;

5.2.12. Avisar ao TRT21, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, a respeito de
paradas programadas para manutenção dos equipamentos e sistemas, que venham a interromper o
fornecimento do serviço ajustado;

5.2.13. Garantir índice de disponibilidade mínimo de 99,6 % (noventa e nove vírgula seis por
cento) dos serviços de rede durante o prazo de validade do presente instrumento, aferido pela
conectividade fim-a-fim entre os diversos pontos da Rede de acesso do TRT21, livre de erros, com
latência e capacidade de transmissão compatíveis com o meio e equipamentos utilizados;

5.2.14. Operar e manter a configuração adequada dos equipamentos da Rede de acesso do TRT21.
Eventuais falhas de funcionamento destes equipamentos devem ser identificadas em, no máximo,
24 horas e encaminhadas para correção;

5.2.15. Executar as configurações adicionais que se fizerem necessárias nos equipamentos de rede
usados para implantar a Rede de acesso do TRT21 TRT21 ou orientar a equipe do  quando da
realização destes serviços.

(Assinado digitalmente em 02/06/2022 14:15)
JOSE DANIEL DINIZ MELO

REITOR
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