
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

MINUTA

TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº XXX/2022
PROAD TRT Nº 651/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022

As partes abaixo descritas firmam entre si o presente instrumento, doravante
denominado simplesmente de Termo.

Designação das
partes CONTRATADA CONTRATANTE

Razão Social XXX Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
Região

Endereço XXX Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104,
Lagoa Nova

CEP XXX 59063-900

Cidade XXX  Natal

Estado XXX RN

CNPJ XXX 02.544.593/0001-82

Representante XXX Maria do Perpetuo Socorro Wanderley
de Castro

Cargo XXX Desembargadora Presidente

CPF XXX 057.268.834-20

Cédula de
Identidade

XXX 107700 SSP/RN

1. OBJETO: Garantir ao CONTRATANTE a qualidade e a segurança do fornecimento e
instalação de no-breaks (UPS) na Sala-Cofre, realizado por meio do instrumento contratual
especificado no item 1.1 deste Termo.

1.1. CONTRATO:
Contrato de fornecimento, instalação e start up de 2 (dois) equipamentos no-breaks
(UPS – Fonte de Energia Ininterrupta, na sigla em inglês) de 60 kVA (modular com
redundância vertical) para Sala-Cofre, principal Data Center do CONTRATANTE, além
da desinstalação de dois equipamentos de no-breaks existentes no local, TRT/DLC nº
XXX/2022, no valor de R$ XXX(XXX), conforme planilha orçamentária anexa;

1.2. Todos os serviços executados e equipamentos fornecidos devem manter os níveis
de qualidade e segurança contratados durante todo o período de garantia.

1.3. A garantia técnica abrange a manutenção corretiva da solução disponibilizada e
necessária ao bom funcionamento dos no-breaks fornecidos e instalados, sem ônus para
o CONTRATANTE, durante o período de vigência da garantia.
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2. VALIDADE DA GARANTIA:
2.1. A garantia técnica dos serviços e dos materiais empregados será de, no mínimo, 12
(doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo relativo ao contrato
especificado no item 1.1.

2.2. Quanto à garantia dos principais itens que compõem o sistema, estes devem
atender aos seguintes períodos mínimos:

2.2.1. Garantia dos no-breaks e bancos de baterias: no mínimo 12 (doze) meses;

2.2.2. Demais Equipamentos, Serviços e Instalação: no mínimo 12  (doze) meses;

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Durante o prazo da garantia a CONTRATADA deverá consertar ou refazer os
serviços, bem como consertar ou substituir os equipamentos ou quaisquer itens que
apresentarem falhas / defeitos, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a
terceiros, sendo permitida a participação do fabricante e/ou subcontratado previamente
autorizado pela Fiscalização.

3.2. A CONTRATADA responderá pela qualidade e segurança dos serviços executados
e equipamentos fornecidos, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis, devendo
prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE e
efetuar o reparo de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem
nas instalações dos equipamentos nesse período, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

3.3. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá prestar os serviços de
assistência técnica aos equipamentos instalados compreendendo a reparação e/ou
substituição, às suas expensas e sem comprometimento da garantia oferecida pela
CONTRATADA e/ou fabricante, de todas as peças, partes ou componentes defeituosos,
por outros com as mesmas especificações. Nesses casos, as despesas relativas à mão
de obra e transporte correrão igualmente por conta da CONTRATADA.

3.4. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus
funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais
em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de
mora;

3.4. A CONTRATADA deve disponibilizar para o CONTRATANTE, os números de
telefone e os endereços físico e de correio eletrônico da empresa para contato em caso
de necessidade de intervenções técnicas corretivas ou de prestação de garantia,
comunicando de imediato ao CONTRATANTE quaisquer alterações sobre esses dados.
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4. DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA/GARANTIA

4.1. O início do atendimento ao chamado técnico não poderá ultrapassar o prazo
máximo de 24 horas, contados a partir do recebimento de comunicação
escrita/eletrônica (e-mail) pelo CONTRATANTE, que poderá ocorrer a qualquer hora do
dia ou da noite, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

4.2.1. Entende-se por início de atendimento o contato telefônico para diagnóstico
remoto do eventual problema;

4.2.2. Em caso de necessidade de visita presencial para diagnóstico ou
intervenção técnica o atendimento não deverá ultrapassar 5 (cinco) dias úteis;

4.2.3. Entende-se por início do atendimento presencial a hora de chegada do
técnico ao local onde está instalado o equipamento, devendo ser registrado e
comprovado por assinatura de representante do CONTRATANTE;

4.2. Conclusão do atendimento/reparo do equipamento: máximo 15 (quinze) dias úteis
contados a partir do diagnóstico (presencial ou remoto), salvo quando houver
necessidade de remoção do equipamento e em situações especiais mediante a
apresentação das justificativas técnicas, sujeita a aprovação da fiscalização;

4.2.2.Entende-se por conclusão do atendimento o momento em que for
restabelecida a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições
de funcionamento no local onde está instalado;

4.3. Iniciada a assistência técnica pela CONTRATADA e não sendo possível a solução do
problema em até 15 (quinze) dias úteis, deverá o equipamento ou módulo danificado ser
substituído imediatamente por outro em condições de pleno funcionamento, de iguais ou
superiores características, com ônus exclusivo para a CONTRATADA, até que seja resolvido
o problema no equipamento original.

4.4. Após a realização de análise e emissão de laudo técnico, no caso de constatado dano
irreparável ou a inviabilidade econômica do conserto do equipamento, a CONTRATADA
deverá fornecer um equipamento novo, que atenda às especificações técnicas contratadas,
dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
emissão do referido laudo técnico.

4.5. Será presumida uma situação de dano irreparável ou a inviabilidade econômica do
conserto do equipamento, determinando a obrigatoriedade de sua substituição por um novo
de mesmas especificações e características técnicas, caso a CONTRATADA não
elabore/apresente laudo técnico dentro de um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do início da assistência técnica.

4.6. Quando da solicitação de suporte técnico, os questionamentos deverão ser respondidos
plenamente em, no máximo, 4 (quatro) dias úteis, contados a partir da formalização da
dúvida técnica através de contato telefônico e/ou envio de correspondência eletrônica
(correio eletrônico), pelo gestor do contrato de suporte / manutenção do CONTRATANTE à
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área técnica responsável da CONTRATADA ou do fabricante do equipamento indicado pela
mesma.

5. DAS PENALIDADES
5.1. Pela inexecução total ou parcial deste Termo serão aplicadas, cumulativamente ou
não, penalidades na forma a seguir, garantida a prévia defesa:

I - Advertência;

II – Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no atendimento de quaisquer prazos definidos para prestação
de garantia / assistência técnica, em relação à parcela em atraso: 0,1%
(um décimo por cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite
de 9% (nove por cento).

b) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na legislação
pertinente às licitações e aos contratos administrativos ou no contrato, ou
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2%
(dois por cento) do valor contratado, para cada evento, que será dobrada
em caso de reincidência.

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e
das demais cominações legais, quando a CONTRATADA apresentar
documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, falhar ou
fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal;

5.2. As penalidades aplicadas poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração;

5.3. O CONTRATANTE poderá, mediante despacho fundamentado, deixar de instaurar
ou suspender a aplicação da penalidade de multa nos casos em que o valor for
considerado irrisório, nos termos do Ato TRT/GP nº 237/2016;

5.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93;

5.5. As penalidades aplicadas serão registradas no SICAF. No caso específico da
sanção prevista no inciso III do item 5.1 deste Termo, além de registrada no SICAF,
será publicada no DOU – Diário oficial da União;

5.6. O valor da multa deverá ser recolhido pela CONTRATADA no prazo informado na
Guia de Recolhimento da União, caso contrário, os dados serão encaminhados à área
competente para cobrança judicial;
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5.7. Em caso de descumprimento deste Termo, além das multas acima mencionadas,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas na legislação penal e civil,
sem prejuízo da reparação dos danos causados ao CONTRATANTE;

5.8. As multas previstas neste Termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente.

E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente instrumento, em 2
(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.

Natal/RN, de de  2022.

_______________________________________________________
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE

CONTRATANTE

_________________________________________________
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)______________________________ 2) _______________________________
NOME: Maria do Socorro Silva de Araújo NOME:Hortência Silva Lopes
CPF/MF nº 422.504.474-20 CPF/MF nº 013.907.506-20

Anexos:

TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº XXX/2022
PROAD Nº 651/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II – NOTA DE EMPENHO

5


	Ir para página 1

		2022-04-22T10:48:18-0300
	HORTÊNCIA SILVA LOPES


		2022-04-25T09:31:27-0300
	MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAÚJO




