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 1.  OBJETO 

 Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento,  instalação  e  start  up  de  2  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  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª 
 Região,  localizado  em  Natal/RN,  inclusive  a  desinstalação  de  02  equipamentos  de  no-breaks  existentes 
 no  local,  em  conformidade  com  as  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  Termo  de 
 Referência e seus anexos, em especial o ANEXO B - Especificações Técnicas. 

 1.1.  O  presente  Termo  de  Referência  visa  caracterizar  o  objeto  da  licitação  e  contratação,  definir  prazos 
 e  permitir  o  levantamento  dos  custos,  estabelecer  normas  de  garantia  dos  equipamentos,  materiais  e 
 serviços,  normas  de  fiscalização  e  os  critérios  de  aceitação,  de  pagamento  e  de  recebimento,  além 
 das  sanções  previstas  por  descumprimento  contratual,  bem  como  oferecer  os  subsídios  à  realização 
 do processo licitatório e à contratação de empresa especializada. 

 1.2.  Integram este documento os seguintes anexos: 

 ⮚  ANEXO A - Planilha Orçamentária 

 ⮚  ANEXO B - Especificações Técnicas 

 ⮚  ANEXO C - Plantas baixa da sala dos no-breaks 

 ⮚  ANEXO D - Modelo de Declaração de conhecimento prévio. 

 ⮚  ANEXO  E  -  Modelo  de  declaração  sobre  obrigatoriedade  de  execução  dos  serviços  de  instalação 
 e  startup  de equipamentos no-break com empresa credenciada  pelo fabricante. 

 2.  JUSTIFICATIVA 

 2.1.  JUSTIFICATIVA QUANTO À AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

 O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região,  doravante  referido  como  TRT-RN,  possui  10  imóveis, 
 dentre  prédios,  salas  e  galpões,  distribuídas  em  9  cidades  do  Rio  Grande  do  Norte,  sendo  elas  Assú, 
 Caicó,  Ceará-Mirim,  Currais  Novos,  Goianinha,  Macau,  Mossoró,  Natal  e  Pau  dos  Ferros  (Posto  de 
 Atendimento)  sendo  que  todas  essas  unidades  necessitam  de  sistemas  informatizados  para  realizarem  as 
 suas  tarefas  e  que  dependem,  direta  ou  indiretamente,  do  bom  e  ininterrupto  funcionamento  da 
 Sala-Cofre,  principal  Data  Center  do  TRT-RN,  onde  são  armazenados  e  processados  os  dados  mais 
 importantes do órgão. 

 Para  garantir  o  funcionamento  ininterrupto  da  Sala-cofre  são  necessários  grupos  geradores  a  diesel  e 
 no-breaks  (UPS’s),  ambos  com  redundância  N+1  1  ou  superior.  Um  no-break  ou  UPS  (Fonte  de  Energia 
 Ininterrupta,  na  sigla  em  inglês)  é  um  equipamento  que  regula  a  tensão  e  a  qualidade  da  energia  elétrica 
 que  chega  até  os  dispositivos  eletrônicos  alimentados  por  ele,  além  de  sustentar  a  alimentação  elétrica 
 através  de  um  banco  de  baterias  em  caso  de  interrupção  do  fornecimento  de  energia  elétrica  pela 
 concessionária  local,  por  um  período  suficiente  para  os  geradores  a  diesel  entrarem  em  operação  e 
 assumirem a alimentação elétrica das cargas. 

 Como  medida  de  segurança,  em  aplicações  críticas  como  a  da  Sala-cofre,  é  fundamental  haver 
 redundância  dos  equipamentos  essenciais  ao  seu  funcionamento.  Desta  forma,  a  sala-cofre  do  TRT-RN 
 atualmente  é  atendida  por  2  geradores  a  diesel  e  2  no-breaks  (UPS)  sendo  que  a  interrupção  por  falha  ou 
 defeito em 1 dos geradores ou em 1 dos no-breaks não interrompe o funcionamento normal dos sistemas. 

 1  O nível de redundância N + 1 permite que a instalação alimente uma carga elétrica integralmente com um 
 componente adicional. 
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 Os  02  no-breaks  atualmente  instalados  na  Sala  Cofre,  ambos  da  marca/modelo  MGE  GALAXY  3000, 
 são  os  responsáveis  pela  alimentação  elétrica  do  ambiente  e,  apesar  de  estarem  em  pleno  funcionamento, 
 estão  em  obsolescência,  não  havendo  mais  fabricação  nem  disponibilidade  de  peças  para  os  referidos 
 equipamentos. 

 Nesta  perspectiva,  ainda  que  ambas  as  UPS  existentes,  denominadas  “X”  e  “Y”,  estejam  funcionando,  é 
 altamente  recomendável  a  substituição  delas  para  garantir  a  operação  contínua  do  ambiente  de  missão 
 crítica  onde  estas  estão  instaladas,  considerando  a  condição  de  vulnerabilidade  do  ambiente,  caso  os 
 equipamentos venham a apresentar falha da operação. 

 2.2.  JUSTIFICATIVA QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DE BEM/SERVIÇO COMUM 

 O  item  objeto  da  presente  contratação  enquadra-se  na  categoria  de  bens  e  serviços  comuns,  de  que  trata  a 
 Lei  n.º  10.520/2002  e  o  Decreto  n.º  10.024/2019,  por  possuírem  padrões  de  desempenho  e  características 
 gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. 

 2.3.  JUSTIFICATIVA QUANTO À FORMAÇÃO DE GRUPOS 

 Apesar  do  parcelamento  do  objeto  ser  tecnicamente  possível,  existem  vantagens  técnicas  e  econômicas 
 para  que  não  seja  dividido,  devido  ao  potencial  desinteresse  do  mercado  pelo  item  “instalação”,  se 
 licitado de maneira isolada, em função do pequeno valor e alto risco desta parcela do serviço. 

 O  desinteresse  do  mercado  por  qualquer  uma  das  parcelas  do  objeto  implicará  em  atrasos  significativos 
 na  efetiva  substituição  dos  no-breaks,  além  de  outros  efeitos  danosos  para  a  Administração  Pública  tais 
 como o lapso temporal demasiado entre a aquisição do bem e a sua efetiva ativação / utilização. 

 Desta  forma,  conforme  demonstrado  no  Estudo  Técnico  Preliminar,  é  importante  que  seja  contratada 
 uma  única  empresa  para  o  fornecimento,  instalação  e  ativação  (start  up)  de  cada  no-break  e  desinstalação 
 dos no-breaks existentes. 

 2.4.  JUSTIFICATIVA QUANTO À INAPLICABILIDADE DE COTAS PARA ME E EPP 

 Para  a  execução  do  objeto  da  presente  licitação  se  impõe  a  necessidade  de  uniformização  dos 
 equipamentos  para  que  não  se  frustre  a  padronagem  operacional  pretendida,  conforme  o  princípio  da 
 padronização das compras públicas, disposto no art. 15, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. 

 Nos  termos  do  inciso  III  do  art.  49  da  Lei  Complementar  n.  123/06  e  do  inciso  II  do  art.  10  do  Decreto 
 8.538/2015,  não  se  revela  útil  à  Administração  o  tratamento  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de 
 pequeno  porte  na  presente  aquisição,  pois  na  hipótese  de  empresas  distintas  executarem  cotas  de  um 
 mesmo  item,  poderá  frustrar  a  padronização  de  materiais/equipamentos,  prejudicar  a  execução  do  objeto, 
 dificultar/onerar a gestão e a fiscalização contratual e reduzir potencial economia de escala. 

 3.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 3.1.  Deverão  ser  seguidas  as  recomendações  do  Guia  de  Contratações  Sustentáveis  da  Justiça  do 
 Trabalho disponível no Portal  www.csjt.jus.br/  , conforme Resolução CSJT nº 310/2021. 

 3.2.  Qualquer  instalação,  equipamento  ou  processo,  situado  em  local  fixo,  que  libere  ou  emita  matéria 
 para  a  atmosfera,  por  emissão  pontual  ou  fugitiva,  utilizado  na  execução  contratual,  deverá  respeitar 
 os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes  admitidos  na  Resolução  CONAMA  n°  382,  de 
 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

 3.3.  Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá  ultrapassar  os  níveis 
 considerados  aceitáveis  pela  Norma  NBR  10151  -  Avaliação  do  Ruído  em  Áreas  Habitadas  visando 
 o  conforto  da  comunidade,  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT,  ou  aqueles 
 estabelecidos  na  NBR  10152  -  Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de 
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 Normas  Técnicas  -  ABNT,  nos  termos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e  legislação 
 correlata. 

 4.  LOCAIS PARA ENTREGA E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Os  novos  equipamentos  deverão  ser  entregues  e  instalados,  assim  como  os  serviços  de  desinstalação  dos 
 no-breaks existentes, no seguinte endereço: 

 UNIDADE  ENDEREÇO 
 (Entrega / instalação) 

 COMPLEXO 
 JUDICIÁRIO 
 TRABALHISTA DE 
 NATAL/RN 

 Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP 59063-900, 
 NATAL/RN 

 ●  Prédio SEDE (Corte) 
 ○  Pavimento: Subsolo 
 ○  Ambiente: Sala UPS da Sala Cofre 

 ●  Dia/Horário: 
 ○  Os serviços de instalação / desinstalação deverão ser 

 executados sábado, domingo e/ou feriados, salvo 
 autorização excepcional da Fiscalização; 

 ○  Agendar previamente com 07 dias de antecedência. 

 Neste  mesmo  local  devem  ser  desinstalados  e  transportados  os  no-breaks  antigos,  conforme  estabelecido 
 neste Termo de Referência e anexos. 

 5.  DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ENTREGAS E SERVIÇOS 

 De forma resumida, a presente contratação será composta por: 

 ●  Fornecimento  e  entrega  de  02  no-breaks  modulares,  potência  mínima  de  60  kVA  (com  redundância 
 vertical), conforme especificações técnicas mínimas: 

 ○  TENSÃO  : 
 ■  ENTRADA:  380V / 60 Hz (TRIFÁSICO) 
 ■  SAÍDA:  380V / 60 Hz (TRIFÁSICO) 

 ○  APLICAÇÃO  : MISSÃO CRÍTICA / DATACENTER / SALA COFRE 

 ○  MÓDULOS DE POTÊNCIA (INTERNO)  : 
 ■  MÁXIMO:  30,0 kVA 

 ○  BANCO DE BATERIAS  : 
 ■  AUTONOMIA: MÍNIMO DE 08 MINUTOS A PLENA CARGA (60kW / 60kVA); 
 ■  GABINETE:  No  mesmo  padrão  (material  /  acabamento  /  cor)  do  gabinete  do 

 no-break  ou  gabinete  metálico  convencional,  adequados  à  acomodação  das  baterias 
 necessárias  para  alcançar  a  autonomia  mínima  exigida  e  compatíveis  com  as 
 dimensões da sala (Anexo C - Planta baixa); 

 ■  Para  comprovação  da  autonomia  mínima  exigida,  o  fabricante  deverá  apresentar 
 memorial  de  cálculo  com  gráfico  da  curva  de  baterias  junto  com  a  proposta 
 comercial; 

 ■  A  composição  das  baterias  deverá  ser  resultante  da  somatória  de  diversos  módulos 
 de  baterias  (strings  de  baterias),  proporcionando  a  substituição  em  caso  de 
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 manutenção,  sem  que  haja  o  comprometimento  da  carga,  resultando  apenas  numa 
 pequena redução da autonomia; 

 ■  A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DEVERÁ SER ‘A QUENTE’ (  HOT SWAP  ); 

 ●  Desinstalação  de  02  no-breaks  antigo,  fabricante:  APC  /  MGE  e  modelo:  galaxy  3000,  com 
 potência  fixa  de  30kVA,  inclusive  desconexão  elétrica  (AC  /  DC),  transporte  vertical  até  3  metros  e 
 transporte horizontal até 300 metros em área interna. 

 ●  Instalação  completa  de  02  no-breaks  fornecidos,  inclusive  transporte  vertical  até  3  metros, 
 transporte  horizontal  até  300  metros  em  área  interna,  conexões  AC  (entrada  e  saída),  interligação 
 entre  módulos,  conexões  DC  (banco  de  baterias),  conexão  /  configuração  /  ativação  dos  sistemas  de 
 comunicação / monitoramento / supervisórios e  start  up  . 

 ●  Treinamento de uso, operação e manutenção dos equipamentos e sistemas instalados. 

 6.  VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 O  preço  global  estimado  para  obtido  com  base  em  pesquisa  de  preços  no  mercado  é  de  R$  482.013,77 
 (quatrocentos e oitenta e dois mil e treze reais e setenta e sete centavos)  . 

 7.  PRAZO DE EXECUÇÃO 

 O  prazo  máximo  para  execução  do  objeto  contratado  será  de  90  dias  ,  contados  a  partir  do  recebimento 
 da Nota de Empenho pela contratada, distribuídos da seguinte forma: 

 ETAPA  DESCRIÇÃO  PRAZO MÁXIMO 

 1  Entrega dos equipamentos e todos os 
 materiais. 

 Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
 contar do recebimento, pela Contratada, da 
 Nota de Empenho 

 2 
 Desinstalação dos equipamentos 
 antigos, instalação e  start up  (ativação) 
 dos novos No-breaks. 

 Até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do 
 recebimento, pela Contratada, da Nota de 
 Empenho 

 3 
 Treinamento de uso, operação e 
 manutenção dos equipamentos e 
 sistemas instalados 

 Até 90 (noventa) dias corridos, a contar do 
 recebimento, pela Contratada, da Nota de 
 Empenho 

 Em  caso  de  descumprimento  do  prazo  total  e/ou  dos  marcos  intermediários  a  Contratada  estará  sujeita  à 
 aplicação das penalidades de atraso. 

 8.  HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 8.1.  Para  a  execução  dos  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência  somente  poderá  ser  contratada 
 empresa  que  atua  no  ramo  de  fornecimento  e  instalação  de  equipamentos  de  energia  tipo  No-break 
 (UPS)  com  experiência  na  execução  dos  serviços  de  instalação  e  start  up  ,  sendo  exigida,  para  a  sua 
 habilitação  no  processo  licitatório,  a  apresentação  da  seguinte  documentação,  além  de  outros 
 documentos estabelecidos no respectivo edital: 

 8.1.1.  CERTIDÃO  DE  REGISTRO  EMITIDA  PELO  CONSELHO  REGIONAL  DE 
 ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  (CREA)  da  região  ao  qual  estiver  vinculado  o  licitante  e 
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 que  demonstre  a  compatibilidade  entre  o  objeto  social  da  empresa  e  os  serviços  objeto  da 
 licitação; 

 8.1.2.  DECLARAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  PRÉVIO  ,  emitida  pela  Licitante  e  devidamente 
 assinada  por  seu  representante  legal,  declarando  que  teve  conhecimento  prévio  de  todas  as 
 informações,  peculiaridades  e  das  condições  de  prestação  dos  serviços,  por  meio  de  estudo  e 
 análise  deste  Termo  de  Referência,  dos  projetos,  das  especificações  técnicas  e  dos  demais 
 dados pertinentes fornecidos pelo TRT-RN ou obtido  in loco  , conforme modelo do Anexo D; 

 8.1.3.  DECLARAÇÃO  DE  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  EXCLUSIVAMENTE 
 ATRAVÉS  DE  EMPRESA  CREDENCIADA  /  AUTORIZADA  PELO  FABRICANTE, 
 declaração  da  Licitante,  devidamente  assinada  por  seu  representante  legal,  de  que  teve 
 conhecimento  prévio  de  que  os  serviços  de  instalação  de  equipamentos  no-break,  deverão  ser 
 realizados  exclusivamente  por  empresa  na  condição  de  instaladora  credenciada  pelo  fabricante 
 dos  equipamentos  e  com  aptidão  comprovada  nos  termos  deste  Termo  de  Referência  e  anexos 
 (conforme modelo do Anexo E). 

 8.1.4.  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICO-PROFISSIONAL:  Comprovação  da  licitante 
 de  possuir  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,  profissional 
 de  nível  superior  com  habilitação  na  área  de  engenharia  elétrica,  devidamente  registrado  no 
 CREA; 

 8.1.5.  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICO-OPERACIONAL:  Apresentação  de 
 Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou 
 privado,  em  nome  da  empresa  licitante,  comprovando  o  fornecimento  de  NO-BREAK 
 MODULAR com as seguintes características mínimas: 

 a)  Fornecimento  e  Instalação  de  NO-BREAK  MODULAR  PARA  APLICAÇÕES 
 CRÍTICAS  (Datacenters),  com  potência  mínima  de  30  kVA  ,  em  um  único  contrato  .  O 
 atestado deverá conter, pelo menos, as seguintes informações: 

 o  Empresa Contratante e dados do contrato; 

 o  Características técnicas básicas dos equipamentos; 

 8.2.  O  VÍNCULO  ENTRE  A  EMPRESA  LICITANTE  E  O  PROFISSIONAL  TÉCNICO  por  esta 
 indicado  para  responsabilização  pela  execução  do  objeto  da  licitação,  poderá  ser  comprovado, 
 minimamente,  por  meio  de  contrato  social,  se  o  profissional  for  sócio,  de  contrato  de  trabalho  ou  de 
 contrato  civil  de  prestação  de  serviços  firmado  entre  ambos  (licitante  e  profissional)  com  vistas  à 
 elaboração  dos  serviços  técnico-profissionais  correspondentes  a  sua  especialidade,  ou  ainda  pela 
 apresentação  de  certidão  emitida  pelo  CREA,  indicando  o  profissional  como  pertencente  ao  quadro 
 de responsáveis técnicos da Licitante; 

 8.2.1.  A  licitante  deverá  indicar  o  responsável  técnico,  profissional  de  nível  superior,  Engenheiro 
 Eletricista. 

 8.2.2.  A  licitante  deverá  disponibilizar  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da 
 legitimidade  dos  atestados  por  ela  apresentados,  oferecendo,  dentre  outros  documentos,  cópias 
 dos  contratos  que  deram  suporte  às  respectivas  contratações,  endereços  atuais  das  pessoas 
 jurídicas Contratantes e locais em que foram prestados os serviços. 

 8.2.3.  A  eventual  substituição  do  profissional  responsável  técnico  pela  realização  dos  serviços 
 contratados,  no  caso  de  integrante  do  quadro  técnico  permanente  ou  indicado  pela  empresa 
 licitante,  deverá  ser  por  outro  de  comprovada  experiência,  equivalente  ou  superior,  sujeito  à 
 aprovação pelo Contratante, sem prejuízo das sanções contratuais ou legais cabíveis. 
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 9.  VISTORIA 

 9.1.  A  realização  de  vistoria  ao  local  onde  serão  executados  os  serviços  é  recomendada,  porém 
 facultativa,  devendo  as  licitantes  apresentarem,  quando  do  procedimento  licitatório,  declaração 
 formal  de  pleno  conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  dos  serviços  a  executar,  assinada  pelo 
 seu  responsável  técnico  e  representante  legal.  Esta  declaração  deverá  integrar  a  documentação  de 
 habilitação/qualificação técnica. 

 9.2.  A  não  realização  de  vistoria  não  exime  a  contratada  da  responsabilidade  pelo  fiel  cumprimento  do 
 objeto,  não  sendo  admitidas  declarações  posteriores  de  desconhecimento  de  fatos  que  venham  a 
 dificultar ou a impedir a execução dos serviços. 

 9.2.1.  A  contratada  não  poderá  alegar  a  não  realização  de  vistoria  com  a  finalidade  de  alterar  o  valor 
 da proposta ou deixar de executar os serviços objeto desta contratação; 

 9.3.  A  licitante  que  optar  pela  realização  da  vistoria  deverá  agendar  previamente  junto  à  Coordenadoria 
 de  Arquitetura  e  Engenharia  -  CEA,  do  TRT/RN,  dia  e  horário  para  a  realização  da  visita  através  do 
 email  cea@trt21.jus.br  , com antecedência mínima de  2 dias úteis. 

 10.  ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 10.1.  Deverão  ser  analisadas  as  condições  de  fornecimento  /  prestação  dos  serviços  e  estudados 
 minuciosamente  todos  os  elementos  das  especificações  e  demais  dados  fornecidos  pelo  Contratante, 
 antes  da  apresentação  das  propostas,  sendo  aconselhável  que  se  informe  ou  questione  junto  ao 
 pregoeiro  sobre  qualquer  eventual  incoerência,  erro,  inconsistência,  falha  ou  omissão  que  forem 
 constatados. 

 10.2.  O  detalhamento  das  propostas  deverá  obedecer  estritamente  à  descrição,  unidades  e  quantitativos 
 constantes da planilha orçamentária (Anexo A). 

 10.3.  A  proposta  deverá  consignar  o  preço  unitário  e  total,  por  item,  expresso  em  moeda  corrente 
 nacional,  devendo  prevalecer  em  casos  de  divergência  entre  o  preço  unitário  e  o  preço  total,  o  valor 
 total.  A  proposta  deverá  ainda,  obrigatoriamente,  registrar  a  marca  e  modelo  de  todos  os 
 equipamentos, além de anexar os respectivos catálogos técnicos e manuais. 

 10.4.  Nos  preços  propostos  deverão  estar  inclusos  todos  os  custos  relacionados  à  execução  dos  serviços  e 
 fornecimento  dos  itens,  mesmo  que  não  haja  a  discriminação  específica  desses  itens  no  Anexo  A  - 
 Planilha  Orçamentária.  Assim  deverão  ser  previstas  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas  tais  como: 
 tributos,  salários,  encargos  sociais,  trabalhistas  e  previdenciários,  indenizações  e  quaisquer  outros 
 que  forem  devidos  aos  seus  empregados  ou  prepostos  envolvidos  com  o  objeto  do  contrato,  diárias, 
 aluguéis,  treinamentos  e  deslocamentos  de  funcionários,  transporte  de  materiais,  ferramentas  e 
 equipamentos,  fretes  e  seguros,  garantias,  impressões  de  projetos  e  obtenção  de  documentos,  gastos 
 com  segurança  e  limpeza;  outros  custos  administrativos,  operacionais,  financeiros  e  lucro.  Da 
 mesma  forma,  deverão  ser  incorporados  aos  seus  preços  as  perdas  ou  desperdícios  de  insumos 
 diretos e indiretos necessários à execução dos serviços. 

 10.5.  Será  desconsiderada  qualquer  reivindicação  de  majoração  de  preços  unitários  ou  globais  por  parte 
 da  Contratada,  baseada  na  alegação  de  que  deixou  de  considerar  a  incidência,  sobre  o  objeto  do 
 contrato,  de  qualquer  custo  direto  ou  indireto,  mesmo  que  não  tenha  havido  sua  discriminação 
 específica  nas  planilhas  trazidas  anexas  a  este  documento.  Assim,  os  valores  orçados  para  a 
 planilha  orçamentária  (Anexo  A)  correspondem  aos  únicos  valores  que  a  Contratada  receberá 
 para cumprimento integral do objeto desta contratação  . 

 10.6.  Considerando  as  peculiaridades  do  objeto,  a  Contratada  deverá  considerar  a  execução  dos  serviços 
 de  desinstalação  e  instalação  predominantemente  em  dia  ou  horário  diverso  do  funcionamento  do 
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 TRT-RN  (após  o  expediente  e/ou  aos  sábados,  domingos  e  feriados).  Desta  forma,  o  emprego  de 
 mão-de-obra  em  horários  extraordinários  (sábados,  domingos,  feriados  e  horário  noturno)  para  a 
 execução de serviços deverá ser suportado exclusivamente pela Contratada. 

 10.7.  O  prazo  de  validade  da  proposta  deverá  ser  indicado  em  conformidade  com  os  limites  estabelecidos 
 no edital. 

 11.  SUBCONTRATAÇÃO 

 11.1.  A  Contratada  não  poderá,  sob  nenhum  pretexto  ou  hipótese,  subcontratar  todos  os  serviços  objeto 
 do contrato. 

 11.2.  A  Contratada  somente  poderá  subcontratar  parcela  pouco  representativa  do  objeto,  estando  sujeita  à 
 aprovação  prévia  da  Fiscalização,  sendo  condição  essencial  para  essa  aprovação,  a  comprovação  de 
 capacidade técnica da subcontratada para a execução da parcela objeto da subcontratação. 

 11.3.  Se  autorizada  a  efetuar  a  subcontratação  de  parte  dos  serviços,  a  Contratada  realizará  a  supervisão  e 
 coordenação  das  atividades  da  subcontratada,  bem  como  responderá  perante  o  Contratante  como 
 único  responsável  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto 
 da subcontratação. 

 12.  MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 12.1.  O  pagamento  será  efetuado  em  parcela  única,  após  a  conclusão  de  todas  as  etapas  da  contratação, 
 podendo,  excepcionalmente,  no  estrito  interesse  da  Administração  (Contratante)  e  de  acordo  com  a 
 sua  conveniência,  serem  medidos  equipamentos  e  serviços  para  pagamento  parcial,  desde  que 
 devidamente justificado e autorizado pela Fiscalização. 

 12.2.  Somente  poderão  ser  considerados  para  efeito  de  medição  e  pagamento  os  equipamentos  fornecidos 
 e/ou  serviços  efetivamente  executados  pela  Contratada  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  nos 
 anexos  A  e  B  ,  desde  que  aprovados  pela  Fiscalização,  respeitada  a  rigorosa  correspondência  com  os 
 projetos,  planilha  orçamentária,  especificações  técnicas  e  demais  elementos  constantes  deste  Termo 
 de Referência. 

 12.3.  A  medição  será  realizada  mediante  solicitação  expressa  da  Contratada  que  deverá  elaborar  e 
 apresentar,  conjuntamente  com  o  documento  de  solicitação,  boletim  de  medição  de  forma 
 eletrônica,  enviada  exclusivamente  por  e-mail,  que  registre  os  levantamentos  e  demais  informações 
 necessárias  à  discriminação  e  determinação  das  quantidades  de  equipamentos  entregues  e/ou 
 serviços efetivamente executados. 

 12.4.  O  pagamento  dos  serviços  será  realizado  por  meio  de  ordem  bancária  em  favor  do  fornecedor,  em 
 até  10  (dez)  dias  úteis  após  o  ateste  da  medição  pelo  gestor/fiscal  do  contrato,  mediante 
 apresentação de Nota Fiscal, documentação de regularidade prevista em edital e dados bancários: 

 12.4.1.  O  encaminhamento  para  pagamento  das  faturas  correspondentes  à  medição  ficará  condicionado 
 à apresentação pela Contratada das respectivas notas fiscais. 

 12.4.2.  O  Contratante  poderá  ainda  promover  as  retenções  de  pagamento  necessárias  ao  cumprimento 
 das  recomendações  ou  exigências  legais  estabelecidas  em  qualquer  legislação  pertinente  ao 
 contrato. 

 12.5.  Somente  serão  encaminhadas  para  pagamento  as  faturas  emitidas  pela  Contratada  com  base  nos 
 itens  fornecidos,  assim  como  os  serviços  efetivamente  executados  e  aprovados  pela  Fiscalização, 
 obedecidas às condições estabelecidas no edital e no contrato. 

 12.6.  A  Contratada  é  deverá  atender  todos  os  regulamentos  internos  aplicáveis  aos  processos  de 
 pagamento  no  TRT-RN,  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 

 9 



 Trabalho  -  CSJT,  em  especial,  a  necessidade  de  cadastro  prévio  no  sistema  SIGEO-JT,  emissão  de 
 notas  fiscais  eletrônicas  no  formato  XML  e  cadastro  /  envio  do  referido  documento  fiscal  no  sistema 
 supracitado. 

 13.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 13.1.  Os  equipamentos  entregues  e  serviços  executados  pela  Contratada  serão  recebidos,  em 
 conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 e modificações posteriores, da seguinte forma: 

 13.1.1.  PROVISORIAMENTE  ,  pela  Fiscalização,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas 
 partes  em  até  15  (quinze) dias  da  comunicação  escrita  do  contratado  informando  a  efetiva 
 entrega dos itens e conclusão dos serviços. 

 a)  A  emissão  do  termo  de  recebimento  provisório  tem  como  pré-requisito  obrigatório  a 
 correta  execução  do  objeto  contratado,  em  conformidade  com  as  especificações  deste 
 termo  de  referência.  A  Contratada  deverá  apresentar  para  fins  de  recebimento 
 provisório os seguintes documentos: 

 o  Relatório completo do  start up  do sistema. 

 o  Certificados  de  garantia  dos  equipamentos,  devidamente  preenchidos  e 
 assinados. 

 o  Manuais em português, em formato digital e impresso. 

 o  Fornecimento  de  toda  a  documentação  técnica  necessária  para  a  instalação, 
 configuração, operação e verificação das propostas. 

 o  Acessórios necessários (Cabos de energia, de comunicação, etc.). 

 b)  Quaisquer  incompatibilidades  na  execução  do  objeto  contratado  deverão  ser  sanadas 
 por  conta  e  ônus  da  Contratada,  sob  pena  da  não  emissão  do  termo  de  recebimento 
 provisório,  bem  como  da  possibilidade  de  sofrer  aplicação  de  sanção  correspondente 
 à inexecução parcial ou total do contrato; 

 13.1.2.  DEFINITIVAMENTE,  por  Comissão  devidamente  constituída  para  esta  finalidade,  mediante 
 termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  em  até  15  (quinze)  dias  contados  a  partir  do 
 recebimento  provisório,  após  o  decurso  do  prazo  de  observação,  que  comprove  a  adequação  do 
 objeto aos termos contratuais. 

 13.2.  Caso  não  tenham  sido  atendidas  as  condições  técnicas  de  fornecimento  e  instalação  dos  itens,  bem 
 como  se  houver  divergência  entre  os  equipamentos  indicados  na  proposta  e  os  entregues,  será 
 lavrado  Termo  de  Recusa,  no  qual  serão  apontadas  as  falhas  constatadas  e  consignado  prazo  de  até 
 10  (dez)  dias  corridos  para  regularização  das  desconformidades  antes  verificadas.  A  Contratada 
 deverá,  às  suas  expensas,  recolher  e  substituir  o(s)  equipamento(s)  rejeitado(s),  bem  como  retificar 
 os serviços não recebidos. 

 13.3.  O  prazo  para  regularização  das  desconformidades  não  suspenderá  ou  interromperá  a  multa  por 
 atraso prevista no instrumento convocatório. 

 13.4.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança 
 do  objeto  contratado,  nem  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do  contrato,  dentro  dos  limites 
 estabelecidos pelas leis pertinentes e pelo instrumento contratual. 

 13.5.  O  recebimento  dos  serviços  poderá  ser  parcelado,  excepcionalmente,  no  estrito  interesse  da 
 Administração  e  de  acordo  com  a  sua  conveniência,  desde  que  devidamente  justificado  e  autorizado 
 pela Fiscalização. 
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 14.  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 São  obrigações  da  Contratada,  além  de  todas  aquelas  já  discriminadas  nos  diversos  itens  desta  peça  e  por 
 força de dispositivos legais: 

 14.1.  Designar  preposto  para  atuar  como  seu  representante  legal  e  administrativo  durante  a  vigência  do 
 contrato; 

 14.2.  Executar  os  serviços  de  acordo  com  as  normas  técnicas  vigentes,  com  os  quantitativos, 
 especificações  técnicas  e  demais  detalhes  definidos  neste  Termo  de  Referência,  seus  anexos  e  na  sua 
 proposta técnica / comercial. 

 14.3.  Prestar e apresentar garantia de execução contratual, em conformidade com a legislação específica. 

 14.4.  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do  objeto,  ficando  a  Contratante 
 autorizada  a  descontar  da  garantia  contratual  prestada  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o 
 valor correspondente aos danos sofridos. 

 14.5.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas,  tais  como:  salários,  encargos  sociais, 
 fiscais,  trabalhistas,  previdenciários,  indenizações  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  aos  seus 
 empregados  ou  prepostos  na  execução  dos  serviços  objeto  do  contrato,  deslocamento  e  alimentação 
 de  pessoal,  transporte  de  equipamentos  e  materiais,  fretes,  seguros,  custos  com  impressões  e 
 despesas similares. 

 14.6.  Utilizar  empregados  habilitados,  com  conhecimentos  e  qualificação  compatíveis  com  os  serviços  a 
 serem executados, em conformidade com as normas técnicas e legislação vigente. 

 14.7.  Manter  a  disciplina  entre  o  seu  pessoal,  fazendo-o  cumprir,  na  execução  dos  serviços,  as  normas 
 legais  sobre  segurança  contra  riscos  de  acidentes  e  restringindo  sua  circulação  à  área  de  execução 
 dos serviços. 

 14.8.  Observar  as  normas  de  segurança  e  de  saúde  no  trabalho  estabelecidas  nos  dispositivos  legais 
 federais,  estaduais  e  municipais  pertinentes,  como  também  as  constantes  neste  Termo  de  Referência, 
 responsabilizando-se  por  eventuais  processos,  ações  ou  reclamações  movidas  por  pessoas  físicas  ou 
 jurídicas  em  decorrência  do  descumprimento  de  obrigações  e  recomendações  constantes  neste 
 conjunto de normas. 

 14.9.  Responder  integralmente  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao  Contratante  ou  a  terceiros,  em 
 razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  sua,  dos  seus  prepostos,  independentemente  de  outras 
 cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 14.10.  Afastar  imediatamente  dos  locais  de  realização  dos  serviços  qualquer  funcionário  seu  cuja 
 substituição tenha sido motivadamente solicitada pela Fiscalização. 

 14.11.  Executar  os  serviços,  observadas  as  normas  trabalhistas  e  convenções  coletivas,  nos  dias  e  horários 
 (inclusive  sábados,  domingos,  feriados  e  em  horários  noturnos)  estabelecidos  pela  equipe  de 
 fiscalização,  de  forma  a  minimizar  o  prejuízo  aos  trabalhos  desenvolvidos  nos  prédios  e  setores 
 onde serão realizados esses serviços. 

 14.12.  Corrigir  os  defeitos  apontados  pela  equipe  de  Fiscalização,  bem  como  reparar,  corrigir,  remover, 
 reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se 
 verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 14.13.  Manter  absoluto  sigilo  com  referência  a  assuntos  de  que  tome  conhecimento,  em  função  dos 
 serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato. 
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 14.14.  Abster-se  de  contratar  para  atuarem  neste  Contrato  pessoas  que  sejam  cônjuge,  companheiro  ou 
 parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  de  ocupantes  de  cargos  de 
 direção  e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da 
 21ª  Região  (Art.  3º  da  Resolução  nº  07/2005,  com  a  redação  que  lhe  foi  dada  pela  Resolução  nº 
 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça). 

 14.15.  Abster-se  de  colocar  à  disposição  do  Contratante,  para  o  exercício  de  funções  de  chefia,  pessoas  que 
 incidam  na  vedação  dos  artigos  1º  e  2º  da  Resolução  nº  156/2012  do  Conselho  Nacional  de  Justiça 
 (art. 4º da Resolução nº 156/2012, do CNJ); 

 14.16.  Manter-se,  durante  a  vigência  do  contrato,  livre  de  inscrição  no  cadastro  de  empregadores  flagrados 
 explorando  trabalhadores  em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pelo  Ministério  do 
 Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004; 

 14.17.  Não  ser  condenada,  a  Contratada  ou  seus  dirigentes,  por  infringir  as  leis  de  combate  à  discriminação 
 de  raça  ou  de  gênero,  ao  trabalho  infantil  e  ao  trabalho  escravo,  em  afronta  a  previsão  dos  artigos  1° 
 e  170  da  Constituição  Federal  de  1988,  do  artigo  149  do  Código  Penal  Brasileiro,  do  Decreto  n° 
 5.017/2004  (promulga  o  Protocolo  de  Palermo)  e  das  Convenções  da  Organização  Internacional  do 
 Trabalho, OIT nº 29 e nº 105; 

 14.18.  Informar  via  email,  pelo  menos  07  (sete)  dias  antes  do  início  dos  serviços,  nome  completo,  CPF  e 
 cargo  dos  profissionais  responsáveis  pela  desinstalação  /  instalação  dos  equipamentos,  bem  como  os 
 números de telefones e endereços de e-mail dos responsáveis pelos serviços; 

 14.19.  Manter  seus  funcionários  uniformizados  com  calça,  camisa  de  manga  ou  macacão,  bota  de  couro, 
 meias,  bem  como  identificados  por  crachás.  Os  uniformes  deverão  ter  visível  a  logomarca  da 
 empresa. 

 14.20.  Remover  as  sobras  de  materiais,  entulhos  e  detritos  que  a  execução  dos  serviços  produzir  para  fora 
 dos  locais  de  trabalho,  promovendo,  a  seu  ônus  exclusivo,  o  seu  transporte  e  descarregamento  em 
 áreas permitidas pelo órgão e/ou legislação local que discipline esse tipo de serviço. 

 14.21.  Providenciar  o  isolamento  das  áreas  de  trabalho  antes  do  início  da  execução  de  serviços  específicos, 
 através  do  fornecimento,  utilização  e  instalação  de  sinalização  de  segurança,  conforme  definido  em 
 legislação vigente ou por solicitação da Fiscalização. 

 14.22.  Apresentar,  antes  do  início  dos  serviços,  as  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART's) 
 referentes  à  execução  do  objeto  contratual  registrada  em  nome  do(s)  profissional(is)  por  ela 
 indicado(s)  para  assumir  tal  responsabilidade,  sendo  imprescindível  a  comprovação  da  respectiva 
 capacitação dos profissionais responsáveis pelo projeto executivo e execução, respectivamente. 

 14.23.  Obter  junto  aos  respectivos  órgãos  públicos,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais 
 documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 14.24.  Comunicar  à  Fiscalização,  no  prazo  de  24  horas,  qualquer  ocorrência  anormal  ou  acidente  que  se 
 verifique no local dos serviços. 

 14.25.  Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante. 

 14.26.  Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não  esteja  sendo  executada  de 
 acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 14.27.  Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for  necessário  à 
 execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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 14.28.  Ceder,  no  que  couber,  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço  técnico  especializado, 
 para  que  a  Administração  possa  utilizá-lo  de  acordo  com  o  previsto  neste  Termo  de  Referência  e 
 seus Apêndices, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 14.29.  Responder  integral  e  diretamente  por  todos  e  quaisquer  danos  causados  a  bens  ou  pessoas,  inclusive 
 em  propriedades  vizinhas,  e  pelas  perdas  decorrentes,  em  virtude  de  omissões  e  atos  praticados  por 
 seus  funcionários  e  prepostos,  fornecedores  e  subcontratadas,  bem  como  pelas  despesas  originadas 
 de  infrações  ou  da  inobservância  de  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  posturas  oficiais  em 
 vigor,  devendo  indenizar  o  Contratante  por  quaisquer  pagamentos  que  seja  obrigado  a  fazer  a  esses 
 títulos, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 

 14.30.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas 
 para a contratação; 

 14.31.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários, 
 no  montante  de  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  do  contrato,  observando-se  o 
 disposto no § 1º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 14.32.  Realizar  treinamento  dos  servidores  e  terceirizados  designados  pela  Fiscalização  sobre  o  uso, 
 operação e manutenção dos equipamentos e dos sistemas instalados. 

 14.33.  Atender  todos  os  regulamentos  internos  do  TRT-RN,  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do 
 Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  -  CSJT  que  sejam  aplicáveis  ao  objeto  desta  contratação, 
 direta ou indiretamente, inclusive aqueles relacionados aos processos de pagamento. 

 15.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 São  obrigações  do  Contratante,  além  daquelas  previstas  em  outros  itens  deste  Termo  de  Referência  e  no 
 respectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei lhe couberem: 

 15.1.  Designar,  em  conformidade  com  o  disposto  no  Art.  67  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos,  equipe  de 
 Fiscalização  responsável  para  acompanhamento  dos  serviços,  sem  prejuízo  da  total  responsabilidade 
 da Contratada perante o Contratante ou terceiros; 

 15.2.  Autorizar  o  fornecimento  bem  como  o  início  da  prestação  dos  serviços  pela  Contratada,  através  da 
 emissão da respectiva Nota de Empenho; 

 15.3.  Fornecer  as  especificações,  as  orientações,  os  dados  e  as  informações  técnicas  de  sua 
 responsabilidade,  necessárias  à  execução  dos  serviços  e  prestar  quaisquer  esclarecimentos 
 adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato; 

 15.4.  Garantir  o  acesso  dos  responsáveis  e  funcionários  da  Contratada  e  de  suas  subcontratadas  aos  locais 
 necessários  à  prestação  dos  serviços,  respeitadas  as  normas  de  segurança  estabelecidas  pelo 
 Contratante e aquelas contidas neste Termo de Referência e em diplomas legais específicos; 

 15.5.  Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto; 

 15.6.  Proporcionar  as  condições  à  boa  execução  do  objeto,  inclusive  permitindo  o  acesso,  em 
 conformidade  com  os  procedimentos  internos  de  segurança,  dos  técnicos  da  Contratada  às  suas 
 dependências, quando for o caso; 

 15.7.  Receber  os  serviços  provisoriamente  e  definitivamente,  mediante  termo  circunstanciado  e  em 
 conformidade com a legislação. 

 15.8.  Atestar  as  faturas  da  Contratada,  desde  que  emitidas  em  conformidade  com  a  aceitação  dos  serviços 
 realizada pela Fiscalização e obedecidas às condições estabelecidas no contrato. 
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 15.9.  Efetuar  o  pagamento  da  fatura  no  prazo  estipulado  no  edital  e/ou  contrato,  desde  que  atendidos  os 
 requisitos  estabelecidos  no  instrumento  convocatório  e  regulamentos  internos  relacionados  aos 
 processos de pagamento. 

 15.10.  Aplicar  as  punições  e  sanções  devidas  à  Contratada,  no  caso  de  comprovação  de  irregularidades, 
 garantindo-lhe  a  prévia  defesa  e  observando  a  licitude  dos  demais  procedimentos  administrativos 
 adotados. 

 16.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 16.1.  A  execução  das  atividades  contratuais,  em  conformidade  com  as  disposições  contidas  no  art.  67  da 
 Lei  nº  8.666/1993,  será  acompanhada  por  uma  equipe  de  Fiscalização,  devidamente  designada  para 
 esse fim, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de: 

 16.1.1.  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato  zelando  pelo  fiel  cumprimento  das  condições  constantes  de 
 suas cláusulas e anexos. 

 16.1.2.  Suspender  a  execução  de  serviços  que  estejam  em  desacordo  com  o  especificado  ou  por  outro 
 motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

 16.1.3.  Autorizar  o  início  de  qualquer  serviço  ou  de  suas  etapas  e  estabelecer  os  horários  permitidos 
 para  a  execução  de  trabalhos  pela  Contratada,  em  conformidade  com  a  conveniência  e 
 necessidade do Contratante. 

 16.1.4.  Comunicar  eventuais  falhas  ocorridas  na  prestação  dos  serviços  e  determinar  o  que  for 
 necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados. 

 16.1.5.  Dirimir  as  dúvidas  que  surgirem  no  curso  da  execução  do  Contrato  e,  não  sendo  possível, 
 encaminhá-las para o pronunciamento de outras unidades administrativas. 

 16.1.6.  Aprovar os serviços executados, bem como os equipamentos fornecidos e materiais utilizados. 

 16.1.7.  Atestar,  após  a  verificação  da  conformidade,  as  notas  fiscais/faturas  correspondentes  da 
 Contratada. 

 16.1.8.  Acompanhar o prazo de execução do Contrato. 

 16.1.9.  Solicitar acréscimos ou supressões, caso haja necessidade. 

 16.2.  A  Fiscalização  exercida  pelo  Contratante  não  excluirá  ou  reduzirá  a  responsabilidade  da  Contratada 
 pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 17.  GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 17.1.  Todos  os  equipamentos  instalados  devem  ser  novos,  de  primeiro  uso  e  entregues  na  embalagem 
 original do fabricante, com a devida proteção mecânica e contra intempéries. 

 17.2.  A  contratada  deverá  oferecer  garantia  técnica  do  fabricante  tanto  dos  serviços  quanto  dos  materiais 
 empregados  por,  no  mínimo,  12  meses  ,  contados  a  partir  da  data  do  recebimento  definitivo.  A 
 garantia  técnica  vai  abranger  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. 

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

 17.3.1.  Garantia dos no-breaks e bancos de baterias  : no mínimo  12 meses; 
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 17.3.1.1.  OBSERVAÇÃO  :  A  garantia  deve  ser  dada  tanto  pelo  fornecedor  (Contratada),  através 
 do  Termo  de  Garantia  assinado  junto  ao  TRT/RN,  quanto  pelo  fabricante,  através  da 
 garantia do equipamento; 

 17.3.2.  Demais Equipamentos, Serviços e Instalação  : no mínimo  12 meses; 

 17.3.3.  **  O  fornecedor/fabricante  deverá  GARANTIR  A  OFERTA  DE  PEÇAS 
 SOBRESSALENTES  para  o  equipamento  ofertado  na  licitação  em  por  período 
 mínimo  de  05  anos  ,  a  partir  da  emissão  da  Termo  de  Recebimento  Definitivo  de  forma 
 a  garantir  a  disponibilidade  de  peças  de  reposição  neste  interstício,  nos  termos  do  modelo  da 
 Declaração de Conhecimento Prévio - Anexo D. 

 17.4.  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. 

 17.5.  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  pela  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. 

 17.6.  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. 

 17.6.1.  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; 

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

 17.6.1.2.  Em  caso  de  necessidade  de  visita  presencial  para  diagnóstico  ou  intervenção  técnica  o 
 atendimento não deverá ultrapassar 05 dias úteis; 

 17.6.1.3.  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; 

 17.6.2.  Conclusão  do  atendimento/reparo  do  equipamento:  máximo  15  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; 

 17.6.2.1.  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; 

 17.7.  Iniciada  a  assistência  técnica  pela  Contratada  e  não  sendo  possível  a  solução  do  problema  em 
 até  15  dias  úteis  ,  deverá  o  equipamento  ou  módulo  danificado  ser  substituído  imediatamente  por 
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 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. 

 17.8.  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. 

 17.9.  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. 

 17.10.  A  Contratada  deve  disponibilizar  para  o  Contratante,  os  números  de  telefone  e  os  endereços  de 
 correio  eletrônico  para  contato  em  caso  de  necessidade  de  prestação  de  garantia,  comunicando  à 
 Contratante quaisquer alterações. 

 18.  SANÇÕES 

 18.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial,  ou  pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  objeto  deste  Termo  de 
 Referência,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  civil  e  criminal,  assegurada  a  prévia  e  ampla  defesa, 
 as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não: 

 18.1.1.  Advertência 

 18.1.2.  Multa, nos seguintes termos: 

 a)  Pelo  atraso  no  fornecimento  dos  equipamentos:  0,2%  (dois  décimos  por  cento)  da 
 parcela em atraso, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). 

 b)  Pelo  atraso  no  cumprimento  do  prazo  máximo  para  execução  do  objeto  contratado: 
 0,3%  (três  décimos  por  cento)  do  valor  contratado,  por  dia  decorrido,  até  o  limite  de 
 9% (nove por cento). 

 ○  O  atraso  injustificado  por  período  superior  a  30  (trinta)  dias  poderá 
 caracterizar  a  inexecução  do  objeto  e  o  contrato  poderá  ser  rescindido  a 
 critério do Contratante. 

 c)  Pelo  atraso  no  cumprimento  de  prazos  /  marcos  intermediários  dos  serviços,  na 
 correção  das  falhas,  vícios,  imperfeições  ou  defeitos  apontados  pela  Fiscalização,  ou 
 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). 

 d)  Pelo  atraso  na  prestação  da  garantia  contratual  0,07%  (sete  centésimos  por  cento) 
 sobre  o  valor  total  do  contrato,  por  dia  decorrido,  até  o  limite  de  2,0%  (dois  por 
 cento). 

 e)  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto:  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do 
 contrato.  No  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória  incidirá  apenas  sobre 
 a  parcela  inadimplida,  caso  esta  possa  ser  individualizada  e  desde  que  não  prejudique 
 o aproveitamento da parcela executada. 

 f)  Pelo  não  cumprimento  de  qualquer  condição  fixada  na  Lei  8.666/93  ou  no 
 instrumento  convocatório  e  não  abrangida  nos  incisos  anteriores:  até  0,1%  (um 
 décimo  por  cento)  do  valor  contratado,  para  cada  evento,  que  será  dobrada  em  caso 
 de reincidência. 
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 18.1.3.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  ,  e  descredenciamento  do  SICAF,  pelo  prazo 
 de  até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  em  edital  e  no  contrato  e  das  demais 
 cominações  legais,  quando  o  licitante  que,  convocado  no  prazo  de  validade  de  sua  proposta, 
 não  assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  edital,  apresentar 
 documentação  falsa,  ensejar  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta, 
 falhar  ou  fraudar  a  execução  no  contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer  declaração 
 falsa ou cometer fraude fiscal. 

 19.  NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 A  execução  dos  serviços  objeto  do  contrato  deverá  atender  também  às  seguintes  normas  e  práticas 
 complementares: 

 ●  Normas da ABNT e do INMETRO; 

 ●  Códigos,  leis,  decretos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais,  inclusive  normas  de 
 concessionárias de serviços públicos; 

 ●  Instrução Normativa IN nº 73/2020 (Pesquisa de Preços); 

 Natal/RN, 23/05/2022. 

 CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS 
 Analista Judiciário - Eng. Eletricista 

 Matrícula 1189 

 20.  APROVAÇÃO 

 Aprovo o presente termo de referência, conforme Ato TRT/GP nº 29/2009. 

 Natal/RN, 23/05/2022. 

 MAZURKIEWICZ TORQUATO CÂMARA 
 Coordenador da CEA 
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