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Decreto n. 3.555, de 08
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2014

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

PROCESSO:  527-31/2014-MA 

OBJETO: Registro de Preços para contratação 
especializada para fornecimento e instalação de solução de 
controle de acesso de pessoas e veículos
de Referência – Anexo I 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 10.520, de 17.07.2002, 
Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, Decreto n. 5.450, de 
31.05.2005, Decreto n. 7.892, de 
Complementar n. 123, de 14.12.2006, e Lei n. 
8.666/93 e alterações. 

ABERTURA:  Data:10/12/2014 

Hora: 15h00min (quinze horas) 
Brasília/DF. 

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

TELEFONE: (98) 3214-5754 – CPL/PREGÃO

FAX:  (98) 3214-5786 - SECOM 

 

70/2014 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de solução de 

veículos, conforme Termo 

Lei n. 10.520, de 17.07.2002, 
.08.2000, Decreto n. 5.450, de 

, de 23.01.2013, Lei 
Complementar n. 123, de 14.12.2006, e Lei n. 

) – horário de 

.comprasnet.gov.br. 

CPL/PREGÃO 



 

 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 

SISTEMA DE REGISTRO DE

 

O Pregoeiro da Justiça Federal 
Portaria/DIREF N. 314, de 15 de agosto de 2014, da Diretoria do Foro desta 
Seccional, publicada no Boletim de Serviço N. 151, de 15 de agosto de 2014
público que será realizado o certame licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n. 10.520, de 
17.07.2002, do Decreto n
31.05.2005, do Decreto n. 
14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
sendo em tudo regida pelas condições estabelec
respectivos anexos. 

 

1 - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto o 
empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Controle de 
Acesso de Pessoas e Veículos com
software, serviços gerais e suporte técnico, em regime de empreitada por preço 
unitário, conforme especificações constantes do Termo de Referência 

 

2 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

 

2.1. No dia, hora e local abaixo indicado se fará a abertura do certame:

DATA: 10.12.2014, ou no primeiro dia útil subsequ
expediente nesta data. 

HORA: 15h00min (quinze horas

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2014

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
 

da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, 
N. 314, de 15 de agosto de 2014, da Diretoria do Foro desta 

Seccional, publicada no Boletim de Serviço N. 151, de 15 de agosto de 2014
e será realizado o certame licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n. 10.520, de 
17.07.2002, do Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, do Decreto n. 5.450, de 

7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar n. 123, de 
14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
sendo em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus 

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para 
para fornecimento e instalação de Solução de Controle de 

Acesso de Pessoas e Veículos compreendendo o fornecimento de equipamentos, 
software, serviços gerais e suporte técnico, em regime de empreitada por preço 
unitário, conforme especificações constantes do Termo de Referência 

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

local abaixo indicado se fará a abertura do certame:

ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 

horas) – horário de Brasília/DF. 

 

70/2014 

PREÇOS 

Seção Judiciária do Maranhão, designada pela 
N. 314, de 15 de agosto de 2014, da Diretoria do Foro desta 

Seccional, publicada no Boletim de Serviço N. 151, de 15 de agosto de 2014, torna 
e será realizado o certame licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n. 10.520, de 

. 3.555, de 08.08.2000, do Decreto n. 5.450, de 
, da Lei Complementar n. 123, de 

14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
idas no presente Edital e seus 

para contratação de 
para fornecimento e instalação de Solução de Controle de 

preendendo o fornecimento de equipamentos, 
software, serviços gerais e suporte técnico, em regime de empreitada por preço 
unitário, conforme especificações constantes do Termo de Referência - ANEXO I 

local abaixo indicado se fará a abertura do certame: 

ente, na hipótese de não haver 



 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br. 

 

3 – DO PRAZO DE VALIDADE 

 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da 
data de sua assinatura, se ficar comprovada vantagem à Administração.  

3.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir 
integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às 
penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

3.3. As quantidades previstas no Termo de Referência – Anexo I - são estimativas 
máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-
se a Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão – no direito de adquirir em 
cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou 
mesmo abster-se de adquirir algum item especificado. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas ou os profissionais 
que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br.  

4.2. A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 

4.3. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, em campo próprio do 
sistema eletrônico, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação do presente Edital. 

4.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo a Justiça Federal – Seção 
Judiciária do Maranhão, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, 
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou 
de eventual desconexão. 

4.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

4.5.1. Que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, 
concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação; 

4.5.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos 
ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio 
de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 

4.5.3. Que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4.5.4. Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

 



 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Para participar do Pregão Eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br. 

5.1.1. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

5.1.2. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de 
registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de 
habilitação. 

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
à Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, no 
valor unitário para o item cotado, até às 15h00min do dia 10.12.2014 (horário 
de Brasília/DF), exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.1.1. A Proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado 
deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por 
meio do Sistema Eletrônico. 

6.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

6.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida 
pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. 

6.5. A proposta deverá conter Preço Global em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso, para a execução da obra objeto deste certame, Planilha Orçamentária 
discriminando quantitativos conforme Anexos, preços unitários e total 
expressos em algarismos, de todos os materiais, com as respectivas 
marcas/modelos definidos, obedecendo ao padrão mínimo de qualidade do 
termo de referencia. Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o 
expresso por extenso, será levado em conta este último; 

6.5.1 - Conter planilha detalhada de composição do B.D.I. apresentada de forma clara 
e precisa; 



 

 

6.5.2 – Conter Planilha Orçamentária com as especificações técnicas dos serviços e 
materiais da obra, de acordo com o disposto nas Planilhas Orçamentárias 
constante do Anexo XV, observadas as especificações das marcas e modelos 
definidos e dos quantitativos, devendo conter preços unitários e total propostos 
para cada item, além do preço global final; 

6.5.3 - A proposta apresentada deverá obedecer ao disposto na Planilha Orçamentária 
que compõem o Edital, inclusive quanto à sequencia dos itens e respectivos 
quantitativos; 

6.5.4 - Os materiais descritos apresentam o padrão mínimo de qualidade a ser exigida 
pela Justiça Federal e para definir a similaridade de marcas será exigido o 
cumprimento de todas as normas (ABNT) e certificações (ISO, INMETRO) da 
marca indicada. 

6.5.4.1 - Nas propostas cuja planilha orçamentária omitir a indicação de marcas e 
modelos definidos nos projetos, serão consideradas, para efeito de julgamento, 
as marcas e modelos estabelecidos nos anexos. 

 

6.5 - Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar incluídas todas as 
despesas com a execução da obra, bem como todos os impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com 
transporte, taxas e outras despesas, de quaisquer naturezas, que se façam 
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os 
abatimentos eventualmente concedidos; 

6.6 - Conter cronograma físico-financeiro de caráter provisório, para posterior 
aprovação, com a indicação do período de execução de cada etapa e respectivo 
valor e prazo máximo para execução da totalidade dos serviços, o qual não 
poderá exceder 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do 
Contrato. 

6.7 - Conter Declaração, conforme Anexos, de que o preço indicado na proposta, já 
acrescido do B.D.I,  compreende todas as despesas concernentes à execução 
das obras e serviços licitados, incluindo o fornecimento de equipamentos, 
materiais, transportes e mão-de-obra necessários, bem como de todos os 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
prêmios de seguros, despesas com Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART), taxas e outras despesas, de quaisquer natureza, que se façam 
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação. 

6.7.1 A planilha detalhada de composição do B.D.I. (para materiais e serviços) deverá 
ser explicitada em folha separada, a qual não poderá conter custos relativos 
aos tributos IRPJ e CSLL, conforme determinação do Tribunal de Contas da 
União – TCU - em Acórdão 950/2007; 

6.7.2 - na composição do BDI para edificações deverá ser acrescido em 2% a título de 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), conforme Lei n. 
12.844/13 que desonerou a folha de pagamento e acresceu aquele percentual 
sobre a receita bruta; 

6.7.3 - a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação será a 
mesma para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

6.8 - Declarar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes. As propostas que 
omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 
(sessenta) dias corridos. 



 

 

6.9 - Na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial, o prazo a que 
se refere ao item 6.8, ficará suspenso, devendo o reinício da contagem do 
tempo ocorrer imediatamente após o despacho decisório. 

6.10 - Nos documentos de que tratam os itens 6.4 e 6.5 deverão constar 
assinatura(s), título(s) e número(s) da(s) carteira(s) do(s) profissional (is) 
responsável (is) pelos referidos documentos, respeitadas as atribuições 
específicas, com relação ao objeto principal da obra nos termos da Lei n. 
5.194/66 e Resolução n. 218/73 do CONFEA. 

6.12 - Indicar o (s) profissional (is) de nível superior da empresa, da área de 
engenharia, que deverá (ão) participar (em) como responsável (is) técnico (s) 
pela execução da obra, com a identificação do número de registro profissional 
do(s) referido (s) profissional (is). 

6.13 - Não será considerada a proposta que contiver quaisquer vantagens não 
previstas neste Edital, preços unitários simbólicos ou de valor zero. 

6.14 - Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Edital. 

6.15 – Deverá conter, ainda, a proposta os seguintes dados da licitante: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CPF/CNPJ/MF, e-mail, se houver, Banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento. 

6.16 - Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, 
uma vez recebidas as propostas, exceto no caso de nova disputa por meio de 
lances inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no Edital. 

6.17. A proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do Pregão deverá ser 
imediatamente encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, devidamente 
comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e 
exame preliminar da citada documentação, por meio do fac-símile n. (98) 
3214-5786, como também através do correio eletrônico pregao.ma@trf1.jus.br, 
devendo ser apresentados os originais ou cópias autenticadas por meio de 
cartório competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 
encerramento da Sessão. 

 

7 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. O início da Sessão Pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data 
e horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n. 
5.450, de 31.05.2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas em 
conformidade com o item 6 e que deverão estar em perfeita consonância com 
as especificações de fornecimento de material detalhadas no presente Edital e 
seus Anexos. 

7.2. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, 
nem dos autores dos menores lances. 

7.3. Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão, atentar para as 
informações e recomendações efetuadas pelo Pregoeiro através de chat, não 
cabendo alegações posteriores de desconhecimento das mesmas.  

 

8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 



 

 

8.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante 
imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor. 

8.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DO 
GRUPO 

8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

8.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
registrado em primeiro lugar. 

8.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em 
tempo real do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificação do 
seu detentor. 

8.6. A etapa de lances será encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de seu 
fechamento iminente, no intervalo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, 
enviado às licitantes por meio do Sistema Eletrônico, após o que os itens 
entrarão em status de encerramento aleatório, cabendo ao sistema o 
encerramento definitivo no intervalo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos. 

8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Após o fechamento da etapa de lances e suspensão da Sessão o Pregoeiro 
efetuará o julgamento das propostas pelo critério do menor preço total por 
conjunto de serviços podendo encaminhar contraproposta diretamente a 
licitante que tenha apresentado lance de menor valor para que seja obtido 
preço melhor, bem como poderá declará-la vencedora. 

9.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a 
licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do 
menor preço total por conjunto de serviços, e assim sucessivamente até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.2.1. Ocorrendo a hipótese anterior o Pregoeiro poderá ainda negociar com a 
licitante, no sentido de se obter preço melhor. 

 
 

 

 



 

 

10 – DA HABILITAÇÃO 

 
 

10.1 Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar 
cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e 
com a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA e HABILITAÇÃO PARCIAL em 
plena validade, o que será comprovado através de consulta e impressão “on-
line” da situação do fornecedor no sistema. 

10.2. Todas as licitantes também deverão apresentar a seguinte documentação para 
fins de habilitação: 

 

10.2.1 - Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido por órgão da Adminstração 
Pública, emitido em conformidade com a Lei Nº 8.666/93; 

10.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

10.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
documento de posse da diretoria em exercício; 

10.2.4 - Prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas); 

10.2.5 – Declaração Independente de Proposta. 

10.2.6 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE 
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro 
indicador que venha substituí-lo; 

Observações: 

a) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a.1) - Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante. 

 a.2) - Outras formas societárias: 

- balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e de 
encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, autenticado pelo órgão competente 
do Registro de Comércio.  

b) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de fotocópia 
do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou de fotocópia 
do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os Termos de Abertura 
e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio 



 

 

do licitante, sem prejuízo do cumprimento de outras exigências constantes da fase de 
habilitação deste certame; 

10.2.6.1 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), maior ou igual a 1,50; Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,00 e 
Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 2,00, resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 

CirculantePassivo

CirculanteAtivo
LC

prazolongoaexigívelCirculantePassivo

TotalAtivo
SG

prazolongoaexigívelCirculantePassivo

prazolongoaalizávelReCirculanteAtivo
LG

=

+
=

+
+

=

 

10.2.6.2 - Os índices serão calculados com duas casas decimais, desprezando-se a 
fração remanescente. 

10.2.6.3 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo 
juntado ao balanço, se possível; 

10.2.6.4 - Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado, 
juntamente com o documento em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente. 

Todas as empresas participantes deverão apresentar ainda: 

10.4 - Declaração da não existência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação, e que contra a empresa não existe pedido de falência ou 
concordata e, ainda, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo III. 

10.4.1 – As declarações fornecidas pela licitante terão de ser assinadas por quem 
tenha capacidade de representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos 
judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto; 

10.5 – Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Urbanismo – CREA competente da região a que estiver vinculada. 

10.5.1 – A licitante deverá comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para 
entrega das propostas, o seguinte profissional: Engenheiro. Tal profissional 
deverá atuar como responsável técnico da obra. 

a) A licitante comprovará a vinculação do responsável técnico a seu quadro 
de pessoal da seguinte forma: 

- Se Sócio: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado 
junto ao órgão competente; 

- Se Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de empresa 
individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

- Se Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado, ou 
ainda cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
acompanhada das originais ou devidamente autenticadas. 



 

 

- Se houver expectativa de contratação: Declaração, assinada pela 
licitante e pelos profissionais a serem contratados, de que atuarão 
como responsáveis técnicos da obra, firmando o respectivo vínculo 
empregatício caso a licitante se sagre vencedora da licitação. 

b) O profissional indicado pela licitante como responsável técnico na 
execução da obra responderá perante a Seção Judiciária do Maranhão por 
todos os atos da empresa na parte técnica; 

c) Admite-se, durante a execução do serviço, a substituição de responsável 
técnico apresentado na licitação por outro profissional de igual ou superior 
formação; 

10.6 - Atestado de Capacidade Técnica (ART, RRT ou CAT) em nome dos responsáveis 
técnicos (com vinculo com a empresa licitante), fornecido por órgão da 
Administração Pública ou entidade privada, devidamente registrado no CREA ou 
CAU, que comprovem a capacidade para a execução de serviços semelhantes 
ao objeto desta licitação. Conforme informado no Termo de Referencia e 
anexos. 

10.7 – Declaração de Vistoria - as firmas interessadas deverão vistoriar o local da 
obra, acompanhadas por servidores da SEVIT, e receber a Declaração de 
Vistoria de Serviços em Licitação atestando que receberam os documentos, 
inclusive cópia dos projetos e demais anexos em CD ou pen-drive, e que 
conhecem os dados da obra, para identificar as características e condições 
especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos 
trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total 
conhecimento da situação. Copia das plantas baixas podem ser solicitadas 
através do e-mail pregao.ma@trf1.jus.br ou secom.ma@trf1.jus.br  

10.7.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da 
exigência acima, deverá ser previamente marcada através dos telefones 
(98) 3214-5706, de 2ª a 6ª-feira, no horário das 08h às 18h, feita por 
profissional (engenheiro ou arquiteto) habilitado, até o dia anterior à data 
fixada para abertura do certame. 

10.8 – Certidão Negativa de Falência e Concordata do cartório distribuidor existente 
no local da sede da empresa licitante.  Não será permitida a participação de 
empresas consorciadas ou que se encontrem em regime de concordata ou com 
pedido de falência requerido no período de 02 (dois) anos anteriores a 
realização desta licitação devendo tal situação ser comprovada mediante 
apresentação da respectiva certidão.  

10.9 – Declaração, assinada pelo representante da empresa, de que estarão 
disponíveis para a execução da obra todas as instalações, máquinas, 
equipamentos e pessoal especializados que se responsabilizará pelos trabalhos, 
inclusive perante o CREA/CAU, necessários ao cumprimento do objeto desta 
licitação.  

10.10 - Quando da apresentação do balanço exigido no item 10.2.6, a licitante que 
apresentar resultados menores que os estabelecidos no item 10.2.6.1 para os 
índices contábeis de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), extraídos das Demonstrações Contábeis apresentadas quando de 
sua habilitação parcial no SICAF, deverá comprovar que possui capital social ou 
patrimônio líquido no mínimo igual a R$ 62.907,30 (sessenta e dois mil 
novecentos e sete reais e trinta centavos) equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor total orçado para a contratação, realizando a comprovação através de 
certidão de breve relato expedida pela Junta Comercial ou através do último 



 

 

instrumento de alteração contratual ou através do balanço patrimonial emitido 
no trimestre da data da apresentação da proposta.  

10.11 - Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, 
sejam estes no todo ou em parte, que venham a dificultar ou a impedir a 
execução da obra. 

10.12 - Os documentos solicitados para habilitação deverão estar dentro do prazo de 
validade neles previstos e, quando não mencionado, serão considerados válidos 
até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua emissão, ressalvados os 
casos que se originarem de legislação específica. 

10.13 - Não poderá participar deste certame, direta ou indiretamente, servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação. 

10.14 - Será inabilitada a empresa que tiver o ramo de atividade incompatível com o 
objeto desta licitação, para esta certificação poderá ser realizada consulta ao 
programa SICAF, na rotina “linha de fornecimento”. 

10.15 -. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser imediatamente 
encaminhados ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 (quatro) horas 
contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, devidamente comunicada 
pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e exame 
preliminar das citadas documentações, por meio do Fac-símile n. (98) 3214-
5786, como também através do correio eletrônico 
pregao.ma@trf1.jus.br, devendo os originais ou cópias autenticadas por meio 
de cartório competente ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados do encerramento da Sessão. 

 

11 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

11.1. Qualquer pessoa até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública poderá solicitar esclarecimentos referentes ao processo 
licitatório. 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail 
pregao.ma@trf1.jus.br. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

12.1. Qualquer pessoa até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico. 

12.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste 
instrumento, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

12.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 

 

 



 

 

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1. Declarada a vencedora, admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a 
interposição de recursos, compreendida a manifestação prévia da licitante, 
durante a Sessão Pública, o encaminhamento de memoriais e eventuais contra-
razões pelas demais licitantes, realizados no âmbito do Sistema Eletrônico, em 
formulário próprio. 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os 
recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

13.2.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos 
e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior 
àquela que proferiu a decisão. 

13.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

13.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

13.5. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração da Diretoria do Foro da Justiça Federal – Seção 
Judiciária do Maranhão, que proferirá decisão definitiva antes da homologação 
do procedimento. 

13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Seção de Compras e Licitações, no 1º Andar do Edifício do Anexo II da Justiça 
Federal, na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís, Maranhão, nos 
dias úteis, no horário das 9h às 18h (horário local). 

13.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente fará a adjudicação do objeto e homologará o 
procedimento licitatório. 

 

 

 

14 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1. Os licitantes classificados deverão assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
de cinco dias úteis, contados da data do recebimento da convocação. 

14.1.2.   No caso de licitantes domiciliados em local diverso da Sede da Seção 
Judiciária do Maranhão, o envio da Ata de Registro de Preços se dará por meio 
de Aviso de recebimento – AR a ser postado através da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. 

14.1.2.1.  Nesta hipótese, contar-se-á o prazo a partir da data de recebimento do 
Aviso postado. 

14.1.2.2.  A assinatura do representante legal da licitante deverá ser reconhecida em 
cartório.  

14.2.O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado 
por uma única vez, desde que solicitado formalmente durante o prazo 
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 



 

 

14.3.A existência de preços registrados não vincula a Administração a firmar 
contratações que deles possam advir, não gerando às licitantes direito a 
indenizações de quaisquer espécies. 

14.4.Respeitada a legislação pertinente às licitações e ao registro de preços, fica 
facultada à Administração a realização de certame específico para a aquisição 
pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.  

 

15 - DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1.As licitantes que tenham seus preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas 
as condições dispostas na Ata de Registro de Preços, Anexo V deste Edital. 

15.2. A contratação terá vigência pelo período de 01 (um) ano, contado a partir da 
devida publicidade legal. 

15.3.A cada aquisição será emitida Nota de Empenho respectiva em favor da licitante 
vencedora. 

15.4.Como condição para emissão da nota de empenho a empresa ou o profissional 
vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação 
será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos 
sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal. 

15.5.A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a convocação, 
para retirada da nota de empenho. 

15.6.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

15.7.Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou 
não firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser 
firmada contratação com a segunda classificada, desde que nas mesmas 
condições propostas pela primeira e atendidas as especificações e prazos 
exigidos neste Edital. 

15.8.A Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão reserva-se no 
direito de aumentar as quantidades do objeto da licitação, conforme disposto 
no art. 65, da Lei n. 8.666/93. 

15.9.A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas 
fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90. 

 

16 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da assinatura do contrato; 

16.2 O não cumprimento dos prazos apresentados, assim como do prazo contratual, 
sujeitará a empresa ou profissional contratado às advertências, notificações e 
penalidades previstas no contrato e no edital do processo licitatório. 

 

 

 

 



 

 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1  As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão à 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de 
1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão. 

17.2  Para fazer face à despesa, será emitida Nota de Empenho pela Seção de 
Execução Orçamentária e Financeira desta Seccional. 

 

18 – DO PAGAMENTO 

 

18.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal pela 
Contratada e será creditado em conta-corrente através de ordem bancária. 

18.1.1. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o 
recebimento definitivo dos produtos por esta Seccional, conforme disposto no 
item. 

18.1.2. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB1. 234 de 2012, 
11 de janeiro de 2012. 

18.1.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES NACIONAL deverão ser anexados à 
fatura os seguintes documentos: 

a) declaração constante no Anexo IV da Instrução Normativa RFB1. 234 de 
2012, 11 de janeiro de 2012 , devidamente assinada pelo representante 
legal da empresa; 

b) declaração para a não retenção do INSS, em determinação à Súmula 
425, expedida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

18.1.4.  Se a empresa não for optante pelo SIMPLES NACIONAL solicita-se que no 
corpo da Nota Fiscal sejam informados todos os tributos federais retidos na 
transação, em conformidade com o artigo 1º, § 6º, da Instrução Normativa 
RFB1. 234 de 2012, 11 de janeiro de 2012. 

18.2. A Seção Judiciária do Maranhão terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
proceder ao pagamento. Caso não seja efetuado neste período, serão devidos à 
Contratada juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo 
ao período compreendido entre a data de vencimento do prazo para pagamento 
até a data da emissão da ordem bancária. 

18.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 
quaisquer ônus para a Seção Judiciária. 

18.4. A Seção Judiciária do Maranhão poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, 
sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

 



 

 

19 – DAS PENALIDADES 

 

19.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida no certame, cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

19.1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

19.2. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 

19.3. As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia 
de defesa prévia. 

19.4. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado 
notificado da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco 
dias úteis, apresentar defesa. 

19.5. Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá 
manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões 
apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

19.6. A inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto, assim como a execução 
irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia 
defesa, à aplicação das seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II - multa; 

III - 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

IV - 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

 

19.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato 
ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração 
ensejará a multa correspondente a 20% do valor a ele adjudicado. 

19.8. A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada 
sobre o valor dos materiais não entregues ou serviços não executados. 

19.9. A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 30% do valor 
do ajuste. 



 

 

19.10. As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade: 

I - 
atraso de até 15 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor 
referente às obrigações não cumpridas; 

II - 
atraso de 16 até 30 dias: multa de 0,3% x dias de atraso x valor 
referente às obrigações não cumpridas; 

III - atraso de 31 até 60 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor 
referente às obrigações não cumpridas; 

IV - atraso superior a 60 dias será considerado inexecução total do 
ajuste. 

 

19.11. Nos casos de serviços não entregues no prazo estipulado o atraso será contado 
a partir do primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo estabelecido 
para a entrega. 

19.12. Nos casos de serviços entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir 
do 1º dia útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega. 

19.13. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

19.14. Poderá ser prorrogado o prazo de entrega dos serviços desde que a contratada 
apresente justificativa devidamente fundamentada e por escrito, nos casos 
previstos pelo art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei N. 8.666/93, e alterações 
posteriores. 

19.15. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos serviços, 
deverá ser dirigida à Secretaria Administrativa – SECAD – e protocolizada na 
Seção de Protocolo e Arquivo Administrativo – SECAM – desta Seccional, no 
horário de 9h às 18h (horário local), até a data de vencimento do prazo de 
entrega inicialmente estipulado, ficando a critério da Seção Judiciária a sua 
aceitação. 

 

 

 

20 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

20.1. A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

21 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

21.1.1. Pela autoridade administrativa competente da Seção Judiciária do Estado do 
Maranhão, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 

21.1.1.1. a empresa detentora não cumprir as obrigações dela constantes; 

21.1.1.2 a empresa detentora não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido e 
a autoridade competente, consultada a unidade requisitante, não aceitar sua 
justificativa; 



 

 

21.1.1.3. a empresa detentora der causa à rescisão administrativa da contratação 
decorrente deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses 
previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as 
respectivas alterações posteriores; 

21.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação 
decorrente deste instrumento de registro; 

21.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado e a detentora não aceitar reduzir o preço registrado; 

21.1.1.6.por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 

21.1.2.  Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer 
alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI da Lei Federal n.º 
8.666/93, com as respectivas alterações posteriores. 

21.1.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser dirigida à Diretoria do Foro – DIREF, facultada a esta a aplicação das 
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

21.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa 
detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, 
devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de 
preços. 

21.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, por 02 (duas) 
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação. 

 

 

 

 

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.2. A critério do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão a 
presente licitação poderá ser: 

20.2.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 

20.2.2. Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; 

20.2.3. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.3. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação. 



 

 

22.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
de assunto relacionado ao presente Edital. 

22.5. A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta 
licitação. 

22.6. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário. 

22.7. Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos nos endereços e horários 
designados no subitem 22.11., mediante pagamento do valor referente ao custo de 
reprodução gráfica, ou através de CD OU PEN DRIVE a ser fornecido pelo interessado, 
ou poderá ser obtido ainda através da internet nos sites www.comprasnet.gov.br 
ou www.ma.trf1.gov.br. 

22.8. Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste 
certame implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente Edital e 
submissão às normas nele contidas. 

 

22.9. São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II QUADRO DE EQUIPAMENTOS 

ANEXO III NÍVEIS DE SERVIÇO 

ANEXO IV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO V CASOS DE USO 

ANEXO VI DIAGRAMA DE ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 
HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7° - CF 

ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

ANEXO X MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO XI MODELO DA DECLARAÇÃO RELATIVA ÀS INSTALAÇÕES 

ANEXO XII MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

ANEXO XIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

ANEXO XIV MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO XV PLANILHAS 



 

 

 

22.10.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 

22.11. Maiores informações acerca da presente licitação e/ou quaisquer dados 
necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto à 
Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 1º andar do edifício anexo II da Seção 
Judiciária do Maranhão, fone (98) 3214-5707, nos dias úteis, das 9h às 18h 
(horário local). 

 

 

São Luís, 25 de novembro de 2014. 

 

 

 

Ronaldo Castro Desterro 
Diretor do FORO 

Seção Judiciária do Maranhão 

  



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 70/2014 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 527-31/2014 

 

 

ANEXO I 

 

CONTROLE DE ACESSO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

JUSTIFICATIVA 

1. Atualmente a segurança, seja pessoal ou patrimonial, é motivo de grande 
preocupação e potencializa-se pelas características peculiares da Justiça Federal, 
que deve zelar pela segurança dos seus servidores e usuários, bem como 
processos e patrimônio. 

2. O avanço tecnológico tem proporcionado ferramentas que auxiliam na 
coordenação e controle na gestão da segurança. Entre as tecnologias, destaca-se 
a utilização das soluções integradas de segurança por meio de sistemas de 
controle de acesso, vídeo monitoramento IP dentre outros. 

3. A Solução de Segurança eletrônica especificada neste Termo de Referência 
(controle de acesso), deverá ser o primeiro de diversas soluções (controle de 
acesso, CFTV, etc) que deverão funcionar integrados, compartilhando os mesmos 
ativos de rede e sistemas computacionais. 

4. A esta primeira fase do projeto (controle de acesso) deverá ser dotado de ativos 
de rede, servidor, estações de cadastramento, fechaduras eletromagnéticas, 
catracas, leitores biométricos, sistemas operacionais além de software de controle 
de acesso que permita futura integração a outras soluções de segurança. 

OBJETO  

5. O objeto consiste na contratação de Solução de Controle de Acesso de Pessoas e 
Veículos, compreendendo a elaboração de projeto executivo e o fornecimento de 
equipamentos, software, serviços gerais e suporte técnico.  

6. O fornecimento de equipamentos contempla os dispositivos para controle de 
acesso de pessoas e de veículos, bem como os hardwares necessários. 

7. Os softwares contemplam o licenciamento de todos os programas de computador 
e drivers de dispositivos necessários ao funcionamento da solução, bem assim o 
direito de atualização de versão pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. 

8. Os serviços gerais contemplam a instalação, configuração, adaptação, integração, 
treinamento e operação assistida de equipamentos e software.  

9. O suporte técnico compreende o atendimento de incidentes e a manutenção 
preventiva, corretiva e evolutiva da solução pelo período de 48 (quarenta e oito) 
meses.  

10. O detalhamento do objeto é apresentado no documento Especificações Técnicas e 
demais anexos nele referenciados.  

 

 



 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO  

11. Solução de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos será implementada no 
edifício sede e anexo IV da Justiça Federal, em São Luís/MA, nos seguintes 
endereços: 

11.1.1. Prédio sede – Av. Senador Vitorino Freire, 300 – Areinha; 

11.1.2. Anexo IV – Av. dos Holandeses, N. 30, Qd. 32 – Quintas do Calhau 

REGIME DE EXECUÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

12. Empreitada por preço  GLOBAL 

SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL 

13. A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente o objeto contratual, desde que 
as parcelas estejam limitadas aos serviços de obras de infraestrutura civil/elétrica 
e suporte técnico à solução. 

PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL  

14. O prazo para fornecimento dos equipamentos, software, e prestação dos serviços 
gerais está definido no Cronograma Físico-Financeiro 

15. O período de vigência contratual será de 60 meses, com fundamento no inciso II 
do art. 57 da Lei 8.666, de 21 de junho 1993. 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

16. A Contratada comunicará por escrito o término dos serviços, apresentando 
documento com tal propósito para servidor ou Comissão de Fiscalização do 
Contratante, que então irá conferir o que foi contratado e emitir um Termo de 
Recebimento Provisório, com carência de 15 (quinze) dias. No caso de haver 
pendências, estas serão elencadas e será o prazo máximo de 15 (quinze) dias 
para que as mesmas sejam sanadas. 

17. O recebimento definitivo dos serviços será realizado em até 15 (quinze) dias 
depois da data da aceitação provisória por Comissão a ser integrada por 
servidores do Contratante, especialmente designada para esse fim, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

18. Durante os períodos acima mencionados, qualquer falha de funcionamento deverá 
ser prontamente reparada pela Contratada, estando sujeita, ainda, às penalidades 
previstas neste instrumento e no contrato. 

19. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a Contratada das 
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

VISTORIA  

20. Representante(s) da empresa licitante deverá realizar vistoria nas instalações da 
Justiça Federal, em São Luís/MA, a fim de conhecer as condições, características e 
possíveis dificuldades a realização dos serviços, dando à empresa licitante o 
conhecimento mínimo necessário para planejar a implantação da nova solução. 

21. A vistoria deverá ser agendada junto à Seção de Vigilância e Transporte (SEVIT), 
por meio dos telefones 98 3214-5706 / 3214-5700. 

 



 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE PARA HABILITAÇÃO NO CERTAME  

22. Atestados ou certidões de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrados nas entidades 
profissionais competentes, que comprovem, no mínimo: 

22.1. Comercialização, instalação e suporte técnico de 05 catracas para 
controle de acesso de pessoas; 

22.2. Comercialização, instalação e configuração de software para controle de 
acesso de pessoas e veículos, atendendo aos requisitos: mesma marca do 
software que pretende fornecer a Justiça Federal no âmbito da presente 
contratação. 

REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

23. Apenas os serviços relacionados ao Suporte Técnico poderão ser reajustados de 
acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA/IBGE.  

UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

24. Área Requisitante: Seção de Vigilância e Transporte (SEVIT).  

25. Áreas Técnicas: Seção de Informática (SEINF) e Seção de Serviços Gerais 
(SESEG). 

 
 
 
 
VALOR ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 

ITEM  VALOR ESTIMADO 

SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO  R$ 396.392,04 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA  48 MESES)  R$ 341.152,00 

   
VALOR TOTAL ESTIMADO  R$ 737.544,04 



 

 

ANEXO II 

 

CONTROLE DE ACESSO 

QUADRO DE EQUIPAMENTOS 
 

 

26. Entende-se por Ponto de Acesso um local físico que delimita a entrada/saída de 
pessoas de ambientes controlados, como portarias de prédios, hall de acesso a 
elevadores/escadas, portas de salas seguras e entradas/saídas de 
estacionamento.  

27. A quantidade de catracas descrita abaixo refere-se ao número de passagens de 
pessoas disponíveis.  

28. A critério da CONTRATANTE, serão instaladas até no máximo 6 (seis) estações de 
cadastramento de usuários, conforme definido no Anexo – Especificações 
Técnicas. 

Tabela 1 

 

Ponto 
de 

Acesso 

Localização Equipamento Qtd Layout 

1 Hall do prédio sede Catraca 3 A 

  Catraca PNE 1 A 

  Estação Cadastro 4 A 

2 Hall do anexo IV Catraca 2 B 

  Catraca PNE 1 B 

  Estação Cadastro 2 B 

3 Estacionamento prédio sede Cancela 2 C 

4 Estacionamento anexo II Cancela 2 C 

5 Prédio sede – Setor de 
Segurança 

Kit Controlador de 
Porta 

2 A 

6 Prédio sede – Setor de 
Informática 

Kit Controlador de 
Porta 

2 A 

7 Prédio sede – Porta 
Estacionamento 

Kit Controlador de 
Porta 

1 A 

  
 

 Copia das plantas baixas/layout  podem ser solicitadas através do e-mail 
pregao.ma@trf1.jus.br ou secom.ma@trf1.jus.br 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

 
 

CONTROLE DE ACESSO 

NÍVEIS DE SERVIÇO 
 

29. Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre 
CONTRATANTE e CONTRATADA com a finalidade de aferir e avaliar fatores 
relacionados à solução contratada, principalmente qualidade, desempenho e 
disponibilidade. Para mensurar esses fatores serão utilizados os indicadores do 
quadro adiante, com respectivos limites. 

30. A empresa CONTRATADA deverá solucionar os problemas registrados nos 
chamados nos prazos definidos no quadro a seguir. Solucionar o problema implica 
retornar à condição normal todos os serviços impactados pelo problema. O prazo 
de resolução é contado a partir da abertura do chamado pela CONTRATANTE. 

 

Serviço Situação 
Prazo de 
resolução 

Suporte 
técnico 

CRÍTICA 4 horas 
GRAVE 8 horas 

 

31. Ao abrir chamados para solicitar serviço, o fiscal do contrato classificará as 
situações-problema como CRÍTICA ou GRAVE, de acordo com critérios definidos a 
seguir.  

32. São consideradas as seguintes situações típicas:  

32.1.1. S1: entrada/saída controlada de pessoas das dependências da Justiça 
Federal;  

32.1.2. S2: entrada controlada de pessoas em salas seguras nas dependências 
da Justiça Federal; 

32.1.3. S3: entrada/saída controlada de veículos dos estacionamentos da Justiça 
Federal;  

32.1.4. S4: suporte à identificação, cadastramento e emissão de crachás 
provisórios ou permanente (colaboradores) nas recepções ou sala do Setor de 
Segurança; 

32.1.5. S5: exibição de alarmes na Central de Segurança nos eventos de alarme 
definidos pela CONTRATANTE; 

32.1.6. S6: extração de dados e gerenciamento de acessos de pessoas e de 
veículos via software da Solução contratada; 

32.1.7. S7: emissão de avisos, relatórios e realização das demais funcionalidades 
relacionadas no Anexo 2 – Especificações Técnicas. 

33. São definidos, ainda, os seguintes graus de interrupção dos serviços:  

33.1.1. A: serviço totalmente interrompido em um ou mais pontos de acesso;  



 

 

33.1.2. B: serviço parcialmente interrompido;  

33.1.3. C: defeito não causa interrupção do serviço, apenas degrada sua 
qualidade.  

34. Combinando-se os diferentes graus de interrupção dos serviços, o quadro a seguir 
define 3 situações de severidade para atendimento de chamados de suporte 
técnico. No quadro, a vírgula entre os graus de interrupção dos serviços significa 
“ou”. Por exemplo, “A,B,C,” significa que o serviço pode estar em qualquer grau 
de interrupção.  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Situação 
A,B A, B A,B A A, A, B A CRÍTICA 
C C C B, C B, C C B,C GRAVE 

 

35. Cada situação de severidade (CRÍTICA ou GRAVE) demanda um tempo máximo de 
resolução do problema, conforme definido no item 2 deste anexo.  

36. Quando a abertura de chamados de suporte técnico for iniciada por meio de 
telefonia, caberá à empresa CONTRATADA completo registro do chamado/evento. 
Essa data-hora de registro do chamado deverá ser usada para abrir a contagem 
do prazo de resolução do problema.  

37. Para cada chamado registrado, a empresa CONTRATADA deverá associar 
identificador único que permita acompanhar o ciclo de vida do chamado e enviar 
e-mail ao fiscal do contrato com os dados do chamado.  

38. Solucionado um problema, a empresa CONTRATADA ficará responsável por 
registrar a solução e comunicar o fato ao fiscal do contrato, o qual ficará 
responsável por registrar o fechamento do chamado em local próprio, após 
certificar-se do retorno ao normal dos serviços impactados pelo problema em foco. 
A data-hora do registro da solução do problema deverá ser usada para encerrar a 
contagem do prazo de resolução do problema.  

39. No caso de o fiscal do contrato identificar que o problema não foi efetivamente 
resolvido, comunicará a empresa CONTRATADA da necessidade de reabertura do 
chamado, situação em que não haverá interrupção da contagem de prazo relativa 
a esse chamado.  

40. Quando confirmada pela Seção de Informática da Justiça Federal que a causa da 
indisponibilidade da solução de controle de acesso de pessoas e veículos, e de 
registro de frequência foi falha do hardware ou falha do software básico provido 
pela CONTRATANTE, no cálculo dos indicadores de níveis de serviço não será 
computado o tempo até o restabelecimento do mecanismo que falhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

 
 

CONTROLE DE ACESSO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA 

41. A solução de controle de acesso de pessoas e veículos a ser contratada 
compreende o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais 
(instalação, configuração, adaptação, integração, treinamento e operação 
assistida) e suporte técnico, de acordo com descrição e orçamento estimativo em 
anexo.  

42. A solução de controle de acesso de pessoas e veículos será doravante também 
identificada por “solução”. 

43. Para melhor entendimento da solução integrada, detalhada na sequência, é 
fornecido o Diagrama de Arquitetura da Solução. 

44. O termo “colaboradores”, em toda a especificação que segue, deve ser entendido 
como o conjunto de magistrados e servidores ativos do quadro de pessoal da 
Justiça Federal/MA, prestadores de serviço terceirizados e estagiários (público 
interno). 

45. A solução a ser contratada deve englobar: 

45.1. Acesso de pessoas ao prédio sede e anexo IV da Seção Judiciária no 
Maranhão (SJMA), com utilização de catracas com barreiras físicas. 

45.2. Acesso de pessoas a salas seguras e/ou de acesso restrito na sede da 
SJMA. 

45.3. Acesso de veículos ao estacionamento da SJMA. 

46. Resultados e benefícios esperados da solução: 

46.1. Controle de entrada e saída de pessoas das dependências da SJMA. 

46.2. Gerar informações de controle de acesso conforme necessidades da 
SJMA. 

46.3. Suportar a identificação de pessoas nas recepções. 

46.4. Exibir alarmes em monitor na Central de Segurança. 

46.5. Dispor de rede lógica e solução de controle de acesso que permita futura 
integração com sistema de CFTV e alarme de incêndio e intrusão a ser 
implantado na SJMA. 

47. Faz parte do contrato da solução, a definição de níveis de serviço, critérios 
objetivos e mensuráveis estabelecidos entre CONTRATANTE e CONTRATADA com 
a finalidade de aferir e avaliar fatores relacionados à solução contratada, 
principalmente qualidade, desempenho e disponibilidade. Indicadores para 
mensurar esses fatores e seus respectivos limites estão definidos no documento 
Níveis de Serviço. 



 

 

48. O cadastramento e controle de entrada de visitantes deverão ser ativados nas 
recepções do edifício sede e anexo IV, bem como no Setor de Segurança da SJMA 
(SEVIT). 

49. Os leitores dos equipamentos de controle de acesso devem ser compatíveis entre 
si, de modo a aproveitar o mesmo cartão de acesso e o mesmo cadastro de leitura 
biométrica. 

50. O cadastramento biométrico dos colaboradores deverá ser único, e valer tanto 
para o acesso no prédio sede, anexo IV, estacionamentos ou salas de segurança, 
quando o nível de segurança do usuário/colaborador assim o permitir. 

51. A solução deverá operar com atualizações em tempo real, exibindo e 
armazenando os eventos conforme eles vão ocorrendo. Deve possuir inteligência 
distribuída em gerenciadoras de sistema, de tal forma que dispensem a 
necessidade da conexão permanente com o servidor de banco de dados, já que as 
gerenciadoras de sistema armazenam localmente as regras de acesso para cada 
usuário cadastrado e os eventos autorizados ou negados conforme ocorrem. Estas 
gerenciadoras deverão continuamente ser monitoradas pelo servidor, que 
informará se a comunicação for interrompida.  

52. O Sistema de Controle de Acesso deverá estar dividido em níveis de inteligência e 
controle. 

53. Num primeiro nível estarão o Servidor de Banco de Dados e Comunicação, as 
Estações de Trabalho e os Terminais de Cadastramento. A interligação entre 
Servidor Estações e Terminais deverá ser realizada através de uma rede local 
(LAN/WAN) de comunicação em alta velocidade (Ethernet 10/100/1000base-T). 

54. Num segundo nível estarão as denominadas Placas Gerenciadoras de Sistema, 
cujo objetivo é de descentralizar o controle. São dispositivos remotos que deverão 
ser instalados em locais estratégicos, de preferência próximos ao seu local de 
gerenciamento, dotadas de memória para armazenar a base de dados de cartões, 
níveis de acesso e eventos. 

55. Estas placas deverão ser capazes de operar o sistema mesmo em caso de falha de 
comunicação com o servidor do sistema, de modo transparente para o usuário e 
de modo a não permitir a perda de nenhum evento ou marcação. A comunicação 
entre as placas gerenciadoras e o servidor deverá ser feita através de uma rede 
local (LAN/WAN) de comunicação em alta velocidade (Ethernet 10/100/1000base-
T). 

56. Num terceiro nível estarão as Placas Controladoras de Leitores. Trata-se de 
dispositivos não dotados de base de dados, que caracterizam um terceiro nível de 
inteligência. Estas placas controlarão os diversos dispositivos utilizados na 
solução, tais como leitores, fechaduras, sensores de abertura de porta, catracas, 
cancelas. 

57. Para todas as placas remotas, deverão ser previstas baterias com autonomia de, 
no mínimo, quatro horas, sendo alimentadas por fontes com carregador/flutuador 
de baterias. Esta autonomia, aliada à característica de inteligência distribuída, visa 
permitir ao sistema a continuidade operacional mesmo em caso de falta de 
energia. 

58. Estes três níveis de inteligência fazem deste um sistema denominado de 
“Inteligência Distribuída”, permitindo, mesmo com a perda de comunicação entre 
o computador gerenciador e o restante do sistema, este continue funcionando , 
garantindo assim a segurança local e a manutenção dos dados coletados. 



 

 

59. Toda a infraestrutura deverá estar dedicada exclusivamente para a solução, não 
sendo permitida a interligação com a rede ora em uso na SJMA, salvo o 
compartilhamento da infraestrutura de dutagem. 

60. O Servidor de gerenciamento predial será instalado no rack (armário de 
telecomunicações) e as Estações de Trabalho/Terminal de Cadastramento serão 
locados nas recepções e no Setor de Segurança. 

61. Toda a conexão porventura necessária com o ambiente externo deve ser de modo 
seguro, criptografada, via Virtual Private Network (VPN). Deve ser protegida 
contra acessos não autorizados e vazamentos de informações. 

62. O sistema deverá permitir a distribuição de suas funções, tais como supervisão e 
controle e a interface gráfica com o usuário, entre outras, em toda a extensão da 
rede, de forma a obter a maior flexibilidade e rendimento. 

63. A CONTRATADA deverá realizar a instalação completa da solução, sem 
considerar a necessidade de que a CONTRATANTE possa 
adquirir/implantar qualquer infraestrutura, hardware ou softwares 
complementares. 

64. O sistema deverá ter capacidade de arquivar no mínimo por 12 (doze) meses os 
registros de controle de acesso de aproximadamente 20.000 (vinte mil) usuários 
únicos por mês. 

DUTAGEM 

65. Eletrocalha tipo "U", perfurada, com dimensões conforme planilha, em chapa 18 
galvanizada à fogo. Conforme a norma NBR 6323/90. Fornecido em barra de 03 
metros de comprimento. Com acessórios para conexão. 

66. Eletroduto rígido, seção circular, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), 
auto-extinguível, classe "B", rosqueável. Conforme NBR 6233/1984. Fornecido em 
barra de 03 metros de comprimento. Com acessórios para conexão. 

EQUIPAMENTOS 

67. Entende-se por “equipamentos” todos os dispositivos eletromecânicos necessários 
à completa operação da solução a ser fornecida. Além dos equipamentos 
relacionados neste documento, a empresa CONTRATADA deverá prover outros 
elementos acessórios que se mostrem fundamentais ao pleno funcionamento da 
solução. 

68. O funcionamento padrão dos equipamentos da solução deve ser online. 

69. O modo offline deverá ser utilizado somente em situações de contingência, isto é, 
os equipamentos da solução devem prosseguir sua operação normal, com apoio 
de memória local, durante eventuais indisponibilidades de rede. 

70. Os equipamentos da solução devem detectar automaticamente o retorno da 
disponibilidade da rede e sincronizar-se com a base de dados centralizada. 

71. A solução deve migrar entre as condições online e offline sem necessidade de 
intervenção de operador. 

72. As gerenciadoras devem estar habilitadas a funcionamento offline. 

73. Todos os materiais usados na confecção dos equipamentos a serem fornecidos 
devem ser novos, sem uso. 



 

 

74. Os equipamentos deverão atender no mínimo às normas e padrões definidos a 
seguir, sem prejuízo das demais especificações contidas nesse Termo de 
Referência:  

74.1. ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

74.2. ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e 
data centers. 

74.3. Demais leis e normativos relacionados vigentes.  

75. Os equipamentos foram divididos em: 

 
Especificação dos Equipamentos 

Solução de Controle de Acesso de Pessoas e Veículos 
Servidor de gerenciamento predial e controle de acesso 

Placas de Gerenciamento/Controle 
Leitores 

Acesso de Pessoas Acesso de Veículos 
Catraca de alto fluxo com cofre 

coletor 
Cancelas para acesso das garagens 

Catraca para portadores de 
necessidades especiais (PNE) com 

cofre coletor 

Totem de acesso para cancela com 
leitor de cartão de proximidade 

Kit Controlador de porta com 
fechadura eletromagnética. 

 

Estação de Cadastramento  
Leitor de mesa USB para cadastro de 

cartões de proximidade 
 

Cadastrador de Digitais USB  
Webcam  

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

76. Servidor do sistema de controle de acesso 

76.1. O servidor da solução de controle de acesso deverá ter características 
suficientes para suportar futura solução de circuito fechado de TV (CFTV) a 
ser implantado. Os equipamentos e seus componentes devem ser novos para 
o primeiro uso e devem estar em linha de produção e ter as seguintes 
características: 

a) Gabinete para rack com altura máxima de 2U; 

b) Possuir painel frontal com visor de informação do estado do servidor; 

c) Possuir ventilação redundante e hot plug; 

d) Possuir fonte de alimentação redundante e hot-swap com ajuste para 
110/220 VCA; 

e) Possuir no mínimo 02 (dois) slots para PCI Express (1x4 e 1x8) utilizando 
RISER; 

f) Possuir processador Intel Xeon E3-1270 3.4Ghz, 8M Cache, ou 
equivalente; 

g) Possuir Memória RAM de no mínimo 4Gb UDIMM, 1600MT/s; 

h) Possuir dois HD 2TB 7.2K RPM SATA (RAID); 



 

 

i) Unidade óptica: uma unidade de DVD-RW interna, compatível com os 
padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer,DVD-R Dual Layer, DVD-
R, DVDRW, CD-R,CDRW, DVD-R/-RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double 
Layer, DVDR Dual Layer, CDROM/ CD-R,CD-RW, e que seja compatível 
com o sistema operacional instalado; 

j) Possuir Windows Server 2012 ou superior instalado; 

k) Modelo de referência: Dell PowerEdge R220. 

Placas gerenciadoras/controle 

77. O sistema de gerenciamento da solução de controle de acesso de pessoas e 
veículos empregado deve permitir expansão. Seu hardware deve ser composto por 
placas gerenciadoras/controle, sensores e leitores. 

78. O gerenciamento do controle de acesso deverá ser realizado com a utilização do 
hardware, e não serão aceitos sistemas de gerenciamento que façam a validação 
de acesso via software no servidor, com tráfego de informações na rede IP. 

79. A Placa Gerenciadora/Controle remota PG, visa permitir o processamento 
distribuído do Controle de Acesso, monitoração de alarmes e atuação remota, para 
aplicações onde é necessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos 
de segurança, e deverá possuir seguintes características mínimas: 

79.1. Deverá ter a capacidade de concentrar os eventos gerados pelos 
equipamentos do sistema, tais como leitores de cartões e sensores. 

79.2. Deverá permitir a conexão com o servidor através de canal serial (RS-
232 ou RS-485) ou via TCP/IP. 

79.3. Deverá controlar ainda o chamado "anti-passback" ou anti dupla-entrada 
e ser dotada de memória tipo flash, permitindo atualização remota. 

79.4. Cada PG deverá armazenar, em sua configuração básica, 4.000 cartões, 
cada qual com sua configuração própria de acesso, incluindo cada leitor (até 
64) e cada zona de tempo (até 50 zonas de tempo, com 6 intervalos cada 
uma e até 30 dias de feriados) em que o acesso será autorizado. Todas as 
decisões sobre autorização ou negação de um acesso deverão ser tomadas 
na própria PG, fazendo-se uso de um processador de, pelo menos, 32 bits de 
velocidade. 

79.5. A PG também deverá armazenar pelo menos 30.000 de eventos de 
acesso e alarmes, de forma a poder atualizar a Central de Gerenciamento 
(Banco de Dados e Alarm Monitoring), caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. 

79.6. As placas deverão ser instaladas em um gabinete próprio, com grau de 
proteção adequado ao local de instalação, possuindo uma UPS (fonte 
ininterrupta de energia) com bateria selada. 

Leitores  

80. São equipamentos utilizados para a leitura de cartões de proximidade e 
biométricos, para utilização nas catracas de controle de acesso, nos totens das 
cancelas para acesso aos estacionamentos e nos kits controladores de porta com 
fechadura eletromagnética; 

81. Devem ter indicação por meio de LED’s, para acesso liberado “verde”, acesso 
negado “vermelho” e para ocorrência de falha do leitor. 

82. Nos casos dos leitores instalados em catracas e totens, eles devem ser embutidos;  



 

 

83. Padrão de comunicação Wiegand. 

84. Na tabela abaixo constam os leitores, e seus tipos, a serem instalados em cada 
equipamento físico de controle de acesso de pessoas e de veículos: 

 

Equipamento Leitor 
Kit Controlador de porta c/ fechadura 

eletromagnética 
Leitor de proximidade e Leitor 

Biométrico 
Catracas Leitor de Proximidade e Leitor 

Biométrico e Leitor de Proximidade no 
cofre coletor 

Cancela Leitor de Proximidade 
 

85. No kit controlador de porta c/ fechadura eletromagnética, a leitora proximidade 
deverá ser integrado fisicamente ao leitor biométrico, formando elemento único e 
harmonioso. 

86. Nas cancelas, os leitores de proximidade deverão ser instalados nos totens.  

87. Leitor de Proximidade para pedestres: 

87.1. Compatível com todas as funcionalidades do sistema de Controle de 
Acesso. Este leitor deve ser totalmente selado podendo ser utilizado interna 
ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria, possuir indicação visual 
(led) e sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores 
devem estar associados a fontes de alimentação com baterias, e possuir 
seguintes características mínimas: 

a) Indicação áudio visual, para as situações de acesso aceito, acesso negado, 
diagnóstico e Power up; 

b) Leitura do cartão de proximidade; 

c) Suporta operação em ambientes internos e externos; 

d) Suporta interface Wiegand e RS485; 

e) Interface áudio visual, LED multicolorida e buzzer multitonal; 

f) Saída Wiegand até 64 bits; 

g) Interface TTL, 2 entradas; 

h) Dimensão (LxAxP) 48x100x20 mm. 

i) Distância de leitura de 2,5 a 5,0cm; 

j) Temperatura de Operação de 10ºC a 45ºC (com 95% de umidade não 
condensado). 

88. Leitor de Proximidade para Acesso de Veículo 

88.1. Devem ser leitores que proporcionem alcance de leitura dos crachás de 
até 40 (quarenta) centímetros de distância, não havendo necessidade de 
contato físico entre o leitor e o crachá. Este leitor deve ser totalmente selado 
podendo ser utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em 
alvenaria, possuir indicação visual (led) e sonora (beep) do resultado da 
tentativa de acesso e possuir tempo de leitura menor de 0,3s. Todos os 
leitores devem estar associados a fontes de alimentação com baterias, e 
possuir seguintes características mínimas: 

a) Suportar operação com temperatura de 10ºC a 65ºC; 



 

 

b) Suportar operação com umidade de 5% a 95% sem condensação; 

c) Suportar operação com tensão de 10 a 16VCD; 

d) Possuir classificação IP65; 

e) Operar com interface padrão Wiegand; 

f) Operar com frequência de 13,56 MHz; 

g) Suportar operação com IClass, MIFARE CSN. 

Acesso de Pessoas 

89. O controle de entrada de pedestres deverá possuir integração com o SGP e 
permitir acesso a pedestres e acessibilidade para cadeirantes. 

90. Todas as catracas devem possuir, nativamente, fonte adequada à energia elétrica. 

91. Ter leitores de proximidade e biométricos instalados nas catracas de forma 
harmoniosa, “fazendo parte do corpo da catraca”. 

92. A configuração deverá obedecer aos mais rigorosos preceitos da ergonomia, da 
praticidade operacional e da mais avançada tecnologia construtiva. 

93. Temperatura de trabalho de todas as catracas: 15º a 45º C. 

94. Catraca com braços móveis e cofre coletor 

94.1. Catracas bidirecionais de aço inoxidável com leitoras de proximidade e 
cofre coletor (com leitora de proximidade integrado). 

94.2. Não deverá haver interferências eletromagnéticas entre as leitoras que 
possam obstruir o correto funcionamento de cada leitora. 

94.3. As catracas deverão ser de 03 braços, com construção monobloca e sem 
cantos vivos. 

94.4. Deve possuir estrutura tubular em aço carbono pintado e carenagem com 
acabamento em aço inox; 

94.5. Deve possuir braços em tubo de aço inox escovados, com fechamento 
sem cantos vivos. 

94.6. Deve possuir came de repouso que determina o ponto de parada; 

94.7. Deve possuir dispositivo anti-retorno, em aço, com capacidade para 
torques pesados de até 2000N; 

94.8. Todas as peças devem ser intercambiáveis; 

94.9. Deve possuir portinhola provida de fecho tipo Castelo (padrão) para 
limitar o acesso ao cofre e facilitar a fixação do equipamento no solo; 

94.10. Deve possuir bloqueio do giro por sistema de travamento através de 
triques e solenóides; 

94.11. Deve possuir monitoramento do giro por sensores indutivos. 

94.12. Além do sistema de travamento permitir, na falta de energia, o livre fluxo 
de pessoas, o bloqueio deverá contemplar um sistema antipânico 
denominado Braço-Que-Cai (BQC). Na ocorrência de situações emergenciais 
(tumultos, incêndios ou calamidades), é acionado um dispositivo mecânico 
que desarticula o braço em posição horizontal, fazendo-o cair, tornando livre 
a passagem das pessoas. 

94.13. Deverá possuir pictograma em LED para melhor orientação dos usuários. 



 

 

94.14. Cofre coletor de cartões com capacidade para, no mínimo, 100 cartões e 
com leitor de proximidade; 

94.15. Deve possuir leitores de cartão de proximidade e um biométrico para 
acesso (entrada e saída) e mais um leitor de proximidade no cofre de 
recolhimento dos cartões. 

95. Catraca (clip) para portadores de necessidades especiais com cofre 
coletor 

95.1. Deve ter as mesmas propriedades da “catraca com braços móveis e cofre 
coletor”, acrescida das seguintes características especiais: 

a) Desenvolvidas especificamente para este tipo de aplicação (acesso de 
cadeirantes); 

b) O braço (clip) deverá ser em aço inoxidável sem canto vivo; 

95.2. Deve possuir sistema bidirecional, ou seja, possibilidade de travamento 
ou liberação nas quatro condições: 

a) Ambos os sentidos livres; 

b) Ambos os sentidos travados;  

c) Sentido de entrada travado e saída livre;  

d) Sentido de entrada livre e saída travada. 

95.3. Deve possuir sistema de trava/destrava acionado por um sistema 
eletromecânico, semelhante a um eletroímã;  

95.4. Deve possuir operação anti-pânico, permitir a abertura do braço 
mecânico desobstruindo totalmente o acesso e o rearme manual;  

96. Kit Controlador de porta com fechadura eletromagnética: 

96.1. Dispositivo destinado a controle de entrada e saída em salas seguras, 
composto por leitores de proximidade e biométricos conjugados, seguindo as 
especificações contidas no presente Termo de Referência, instalados do lado 
externo da porta; sensor de porta, fechadura eletromagnética e botoeira de 
abertura pelo lado interno. 

96.2. Leitor Biométrico e de proximidade para portas, devem ser 
instalados de modo que proporcionem alcance de leitura dos crachás, com 
leitor de biometria digital integrado. Este leitor deve ser totalmente selado 
podendo ser utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos, possuir 
indicação visual (led) e sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. 
Todos os leitores devem estar associados a fontes de alimentação com 
baterias, e possuir seguintes características mínimas: 

a) Possuir display LCD para informações com 128x64 pixels; 

b) Suportar operação com tensão de 12VCD; 

c) Possuir classificação IP65; 

d) Operar com interface padrão Wiegand; 

e) Operar com frequência de 13,56 MHz; 

f) Suportar operação com IClass, MIFARE CSN; 

g) Possuir sensor de leitura biométrica de 500 dpi; 

h) Suportar memória de 5.000 digitais localmente; 



 

 

i) Suportar capacidade 2.000 buscas de arquivos por segundo; 

j) Suportar capacidade de 50.000 eventos localmente. 

96.3. Sensor Magnético para Portas Internas para monitorar abertura e 
fechamento de portas, tipo embutido que assegura maior discrição com 
acionamento do reed via magneto, igualmente embutido. Deve possuir 
seguintes características mínimas: 

a) O sensor deve operar com Loop fechado; 

b) Deve assegurar acionamento com espaço de até 12,5mm entre sensor e o 
magneto; 

c) Gama de temperaturas de funcionamento: 10°C a 45°C. 

96.4. As botoeiras serão utilizadas para a abertura das portas pelo lado interno 
da sala segura e deverão ser do tipo profissionais, com, no mínimo, as 
seguintes características: 

a) design moderno, fácil operação, compatível com o design da fechadura 
eletromagnética; 

b) tipo “push-button”; 

c) operação suave, sem travamento;  

d) estrutura robusta;  

e) acabamento em aço inox ou alumínio.  

Estação de Cadastramento 

97. A estação de cadastramento será composta por microcomputador, software e 
periféricos de cadastramento definidos nos itens seguintes: 

97.1. Microcomputador de cadastramento e controle 

a) Placa mãe: arquitetura ATX, micro ATX ou BTX, com suporte a todas as 
características do processador, da memória RAM, do disco rígido e demais 
componente presentes nesta especificação. A placa mãe e o BIOS deverão 
ser de propriedade do fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem 
fabricados/customizados exclusivamente para a sua linha de 
equipamentos; 

b) A controladora de vídeo dedicada com 1Gb de memória e possibilitar a 
conexão de até 2 monitores simultaneamente, através de um conector 
VGA, conector DVI-D, HDMI ou Display Port, com os recursos de área de 
trabalho estendida e clonagem. 

c) No caso de conector do tipo Display Port, deverá ser fornecido cabo 
adaptador Display Port/DVI-D; 

d) Memória RAM: no mínimo 08 Gbytes, tipo DDR-3 ou superior, com 
velocidade de clock mínima de 1600 MHz; 

e) Processador: frequência de clock interno mínima de 3,6 GHz, com 
memória cache de no mínimo 8 MB. Processador de núcleo duplo, ou 
superior. Ref. Intel Core i7-4790. 

f) Controladora de rede: Gigabit-Ethernet, com conector RJ-45, e suporte às 
velocidades de transmissão de 10/100/1000 Mbps, com autonegociação e 
chaveamento automático entre os modos de operação. 



 

 

g) No mínimo 01 (um) slot PCI livre após a configuração completa do 
equipamento; 

h) No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres integradas ao gabinete do 
equipamento, após a instalação de mouse e teclado, sendo, no mínimo, 02 
(duas) com acesso frontal; 

i) Disco Rígido: disco rígido interno, padrão SATA, ou superior, com 
capacidade de armazenamento mínima de 500 GBytes, com taxa de 
rotação de no mínimo 7200 rpm e tempo de acesso máximo de 12ms; 

j) Unidade óptica: uma unidade de DVD-RW interna, compatível com os 
padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer,DVD-R Dual Layer, DVD-
R, DVDRW, CD-R,CDRW, DVD-R/-RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double 
Layer, DVDR Dual Layer, CDROM/ CD-R,CD-RW, e que seja compatível 
com o sistema operacional instalado; 

k) Gabinete: gabinete horizontal (desktop), com tecnologia do tipo “tool less” 
(abertura do gabinete; retirada de disco rígido, unidade de DVD e 
memórias sem utilização de ferramentas), com sensor de detecção de 
abertura da tampa. 

l) Fonte de alimentação elétrica ATX ou BTX de 110/220 Volts com 
chaveamento automático, 60 Hz, com possibilidade de conexão de monitor 
de vídeo em saída AC existente na própria fonte, ou através de cabo Y. A 
fonte deverá ter potência suficiente para suportar a configuração máxima 
do equipamento ofertado; 

m) Teclado: padrão ABNT-2, com todos os caracteres da Língua Portuguesa, 
inclusive “Ç”. Estendido, padrão AT, com, no mínimo, 104 teclas. Conector 
USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 
conversor de padrão; 

n) Mouse: mouse de 2 botões, ambidestro (simétrico), com tecnologia óptica 
(sem esfera). Botão específico para rolagem (scroll). Resolução mínima de 
400 dpi. Conector padrão USB padrão 2.0 ou PS/2. Acompanhado de 
mousepad compatível com mouse ótico; 

o) Monitor de Vídeo: Tipo LCD ou LED policromático, de no mínimo 21 
polegadas, widescreen, com conector VGA e/ou DVI-D, compatível com a 
controladora de vídeo fornecida. Pixel Pitch máximo de 0,29mm. 
Resolução de 1440 X 900 ou superior. Fonte de alimentação 110/220 
Volts, acompanhada de cabo de ligação; 

p) Manuais e Cabos: deverão ser entregues os manuais dos equipamentos 
fornecidos, bem como todos os cabos necessários à conexão dos 
equipamentos/periféricos à rede elétrica e ao módulo principal; 

q) Licença de sistema operacional: sistema operacional Windows 8 PRO ou 
superior. 

97.2. Webcam que será utilizada para a captura de fotos dos visitantes, nas 
recepções e portarias da edificação, conforme indicado pela CONTRATANTE, 
devendo ser fornecida uma por estação de credenciamento, e possuir as 
seguintes especificações: 

a) Resolução mínima de 1,3 megapixels;  

b) Permite modelo tela larga de 720p; 

c) Fornecida com cabo USB 2.0 para comunicação com a estação de 
trabalho; 



 

 

d) Função de rastreamento de face, com foco automático; 

e) Botão snapshot para fotos instantâneas; 

f) Cor preta ou cinza para harmonizar com a carcaça do monitor da estação; 

g) Possuir clipe universal, com ajuste para monitores LCD; 

h) Alimentação por meio da porta USB, não sendo admitidas soluções com 
fonte externa. 

i) Ref: Lifecam HD-5000, Microsoft H5D 

97.3. Leitor Biométrico para cadastramento com as seguintes 
características mínimas: 

a) Compatível com todos os leitores biométricos previstos no presente Termo 
de Referência; 

b) Sensor óptico com resolução de 500 dpi; 

c) Possuir altíssima qualidade, com taxa de erro igual ou menor a 0,1%; 

d) Tempo de detecção de dedo de, no máximo, 2 (dois) segundo; 

e) Com carenagem para uso em mesa. 

97.4. Leitor de cartões de proximidade para cadastramento com as 
seguintes características mínimas: 

a) Compatível com todos os leitores de proximidade previstos no presente 
Termo de Referência, e com a norma ISO14443A;  

b) LED indicativo de duas cores.  

c) Deve operar a temperaturas de pelo menos 15ºC até 45ºC.  

98. Cartão de proximidade 

a) Deve ser flexível, laminado em PVC com durabilidade mínima de 2 anos de 
uso intensivo e que permita a impressão térmica em ambos os lados; 

b) Deve ser compatível com os leitores de proximidade ofertados na solução; 

c) Deve possuir alto grau de segurança e dispor de recursos de proteção que 
impeçam sua reprodução/falsificação; 

d) Frequência: 13.56MHz; 

e) Capacidade mínima de 26 bits; 

f) Memória mínima de 2k. 

99. Impressora de cartão/crachá 

99.1. Impressora de sublimação com alta definição de imagem com a 
capacidade de imprimir cartões de borda a borda usando toda a área física 
do cartão, compatíveis com os cartões de proximidade a serem fornecidos; 

99.2. Imprimir com alta resistência e durabilidade em cartões fornecidos para a 
solução; 

99.3. Velocidade de impressão full color de pelo menos 150 cartões (tamanho 
padrão) por hora, no modo duplex (ambas as faces); 

99.4. Resolução de impressão de pelo menos 300 dpi; 

99.5. Conexão USB e Ethernet; 



 

 

99.6. Garantia de pelo menos 2 anos na cabeça de impressão e 1 ano nos 
demais componentes, sem limites de impressão; 

99.7. Fornecido com ribbon(s) suficientes para 2.000 (duas mil) impressões full 
color de cartões. 

Acesso de Veículos 

100. O acesso dos veículos será controlado mediante a implantação de cancelas para 
entrada e saída das garagens. A liberação das cancelas se dará por cartão de 
proximidade. Os leitores de cartão serão instalados junto a um Totem. Este, além 
das especificações abaixo, deve conter um leitor de proximidade na altura 
apropriada para que o condutor do automóvel não precise sair do veículo para 
acionar a abertura da cancela.  

101. Cancelas para acesso das garagens 

101.1. Deverá ter construção a prova de intempéries (para instalação ao 
tempo). 

101.2. Deverá ser acionada pelo leitor de proximidade ou por controle remoto. 

101.3. Capacidade de 10.000 ciclos de abertura/dia (alto fluxo). 

101.4. Tempo de abertura em no máximo 3 (três) segundos.  

101.5. Deve detectar motocicleta, veículos de passeio, utilitários e micro-ônibus.  

101.6. Deve operar entre as temperaturas 20ºC até 50ºC.  

101.7. Na falta de energia a cancela deverá permitir a operação de forma 
manual, de maneira fácil e sem a necessidade do uso de ferramentas e/ou 
manivelas.  

101.8. Deverão ser instalados laços indutivos (Detectores de massa metálica) 
sob cada uma das cancelas, com o objetivo de evitar que esta feche 
enquanto houver automóveis, caminhões ou motocicletas parados.  

101.9. Movimentos macios e sem vibrações.  

101.10. Estrutura do gabinete auto-sustentável, com camada protetora, com 
acabamento resistente às intempéries. 

101.11. A haste da cancela deverá ter as seguintes características:  

a) Braço haste com pelo menos 3m; 

b) As hastes devem ser confeccionadas em alumínio de alta resistência 
mecânica e à corrosão, em perfil cilíndrico de no mínimo 75 mm de 
diâmetro, com mecanismo para escamotear em caso de colisão; 

c) Acabamento das hastes com pintura eletrostática e faixas refletivas 
vermelhas. 

102. Totem de Acesso para Cancela: 

102.1. Deverá realizar os controles físicos de entrada e saída a uma cancela 
e/ou portão automático, ou qualquer outra forma de bloqueio físico de 
veículos, com possibilidade de acionamento; 

102.2. Deve possuir 1 (um) leitor de proximidade, com alcance mínimo de 
40cm, protegido contra intempéries, fixado de forma que o condutor do 
automóvel não precise sair do veículo, interligado à controladora de acesso; 



 

 

102.3. O gabinete deverá ser do tipo auto-sustentável, com camada protetora 
resistente aos raios UV e protegido contra corrosão. Deverá ser dotado de 
sinalização audiovisual das solicitações de acesso, devidas e indevidas; 

102.4. Deverá possibilitar a expansão de entradas e, no mínimo, quatro 
interfaces para acionamentos de dispositivos externos (sirenes, cancelas, 
fechaduras etc.), e seis interfaces de entrada para monitoramento de retorno 
de sinal (sensores, contato seco);  

102.5. Alimentação reserva para memória durante a falta de energia. 

102.6. Fonte de alimentação adequada ao local de instalação. 

102.7. Deverá possuir bateria recarregável ou no-break permitindo a 
continuidade de sua operação nos momentos de queda de energia, com 
autonomia de, no mínimo, 04 (quatro) horas em caso de queda de energia 
elétrica.  

102.8. Deverá possuir buzzer interno. Ao passar o crachá o dispositivo deverá 
emitir um ruído avisando que a entrada foi aceita ou rejeitada;  

102.9. Deverá ser dotado de interfone que permita comunicação do usuário com 
a sala de monitoramento. 

ATIVOS DE REDE 

103. Switch gerenciável PoE, com as seguintes características específicas: 

103.1. O switch deve ser do tipo stand alone com altura máxima de 1RU (Rack 
Unit) de altura; 

103.2. O switch deverá ser fornecido com no mínimo 24 (vinte e quatro) portas 
10/100/1000 conector RJ-45 e 4 slots SFP, estas interfaces poderão ser 
combos (dual personality) entre si; 

103.3. A futura solução de CFTV a ser implantada deverá compartilhar os 
mesmos ativos de rede da solução de controle de acesso, portanto as 24 
portas 10/100/1000 solicitadas acima deverão implementar Power over 
Ethernet (PoE) nos padrões IEEE 802.3at – Power over Ethernet Plus (PoE+) 
, que suportem alimentação de telefones IP, Wireless Acess Point, Câmeras 
de Segurança IP e dispositivos de controle de acesso; 

103.4. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots de expansão para inserção de módulos; 

103.5. Cada slot de expansão deverão suportar, no mínimo, 2 interfaces (slot) 
SFP+ ou CX4 10GbE; 

103.6. Possuir capacidade de comutação de no mínimo 140 Gbps e de 
encaminhamento de 100 milhões de pps; 

103.7. Possuir fonte de alimentação em VAC 100-240 em 50/60 Hz com 
chaveamento automático; 

103.8. Suportar fonte de alimentação redundante; 

103.9. Possuir latência inferior a 5 microssegundos; 

103.10. Implementar a tecnologia de empilhamento com outra unidade switch de 
mesmo fabricante, tornando esse empilhamento uma única unidade de 
encaminhamento L3 e L2 ininterrupto e gerenciamento de múltiplos 
dispositivos por um único IP. 

103.11. Esta agregação deverá ser feita através de 2 portas podendo ser 
utilizadas as interfaces SFP+ ou CX4 10GbE para esta finalidade; 



 

 

103.12. A taxa de empilhamento deverá ser, no mínimo, de 20 Gbps; 

103.13. Implementar DLDP para prevenção de loops na rede; 

103.14. Suportar QoS nas seguintes funcionalidades: priorização IEEE 802.1p 
CoS, Traffic policing e shaping e gerenciamento de filas (Strict Priority, WRR 
e WFQ); 

103.15. Permitir a classificação, marcação e priorização de pacotes IP utilizando 
DSCP (Differentiated Services Code Point) para L3 e ToS (Type Of Service) 
para L2; 

103.16. Suportar Jumbo Frames com tamanho de pacote em 9216 bytes; 

103.17. Implementar, no mínimo, 1000 VLANs em IEEE 802.1Q estáticas; 

103.18. Implementar espelhamento de porta (port mirroring); 

103.19. Implementar Spanning-Tree para MSTP, RSTP e Root Guard – IEEE 
802.1w,IEEE 802.1s; 

103.20. Implementar IEEE 802.1ad Q-in-Q; 

103.21. Implementar GVRP e GARP; 

103.22. Implementar roteamento estático; 

103.23. Implementar IGMP v1,v2 e v3 e MLD snooping v1 e v2; 

103.24. Implementar Link Aggregation no padrão IEEE 802.3ad tanto para portas 
em 1GbE quanto para portas 10GbE; 

103.25. Ter a capacidade de endereçamento de no mínimo 16.000 endereços 
MAC; 

103.26. Implementar o padrão de segurança IEEE 802.1X; 

103.27. Implementar Guest VLAN para permissão de acesso à visitantes; 

103.28. Implementar as configurações de snooping para IGMP e DHCP; 

103.29. Suportar os protocolos de autenticação em servidores RADIUS; 

103.30. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em origem e 
destino para portas TCP/UDP, endereço IP e endereço MAC; 

103.31. Implementar Proxy ARP; 

103.32. Implementar RFC 951 BOOTP; 

103.33. Implementar RFC 2131 DHCP; 

103.34. Implementar RFC 2461 IPv6 Neighbor Discovery; 

103.35. Implementar RFC 2463 ICMPv6; 

103.36. Implementar os protocolos de gerenciamento: SNMP v1,v2c e v3, Web 
browser e linhas de comando (CLI); 

103.37. Deve ter suporte a funcionalidade de roteamento estático para, no 
mínimo, 32 rotas; 

103.38. Certificado e/ou homologação da ANATEL. Tais documentos devem estar 
disponíveis no sítio da ANATEL para consulta no momento da apresentação 
da proposta; 

103.39. Os switches ofertados deverão estar em linha de fabricação e suporte 
dentro do fabricante. Não serão aceitos switches que se encontram 



 

 

descontinuados e/ou que receberam notificação de final de venda (EOS – End 
of Sale) no respectivo sítio da Internet do fabricante; 

103.40. Os switches ofertados deverão ser novos e com embalagem do 
fabricante. Não serão aceitos switches vindos de reparos, recondicionados 
e/ou outra forma que demonstre que os switches tiveram uso anterior. 

104. Transceiver Monomodo 

104.1. Deve ser do tipo SFP, atendendo ao padrão 1000BASE-LX; 

104.2. Deve possuir 02 (dois) conectores do tipo LC para fibra monomodo; 

104.3. Deve ser instalável nos switches especificados neste termo; 

104.4. Deverá haver compatibilidade entre o transceiver e os switches 
ofertados. 

105. O sistema de cabeamento deverá obedecer ao seguinte padrão:  

105.1. A CONTRATANTE designará os pontos de energia e lógica mais próximos 
de cada ponto de instalação dos equipamentos do sistema;  

105.2. Sempre que possível, os encaminhamentos serão embutidos nos forros 
removíveis; seguindo para as paredes e, depois para os pisos.  

105.3. Deverão ser minimizados os recortes em pisos.  

SOFTWARE 

106. Trata-se de software aplicativo que proporciona a operação integrada de 
equipamentos, cartões, sensores, leitores de cartões, biométricos e RFID, 
agregando as funcionalidades planejadas no âmbito da Justiça Federal no 
Maranhão. 

107. O Software deverá permitir a possibilidade de integração com o banco de 
dados, de forma que o cadastro das pessoas mantido pela área de Administração 
seja utilizado para obtenção dos dados dos mesmos: matrícula, lotação, situação 
(ativo) e outros que se fizerem necessários. 

108. O sistema deverá permitir regular “zonas de tempo” individualmente, ou seja, 
cada usuário poderá ter várias zonas de tempo em cada área. Por exemplo: um 
usuário pode ter autorização de acesso a uma área das 8h00 às 15h00, mas 
somente pode ter acesso em outra área das 12h00 às 19h00. Deverá permitir 
também a criação de diferentes zonas de tempo em feriados e finais de semana. 

109. Deve permitir o cadastramento de digitais. 

110. Todos os softwares necessários para o funcionamento da solução deverão ser 
licenciados em nome da Justiça Federal no Maranhão. 

111. O software de controle acesso deve reconhecer automaticamente os 
equipamentos contemplados na solução, através de seus endereços IP. 

112. Requisitos funcionais e de usabilidade: 

112.1. Gerenciar a comunicação com os sensores, leitores, catracas, cancelas, 
em ambiente de rede local (ethernet), utilizando o protocolo TCP/IP, ou outra 
solução mais adequada e com tráfego seguro. Deve-se considerar que a 
comunicação direta entre o servidor em que será instalado o software será 
realizada com as gerenciadoras, às quais serão ligadas as controladoras dos 
equipamentos previstos na solução; 

112.2. Implantar e regular políticas de controle de acesso definidas pela Justiça 
Federal nas catracas, cancelas e salas seguras, observando os Casos de Uso 



 

 

descritos em anexo próprio, que apresenta, de modo genérico e sugestivo, as 
situações de entrada e saída de pessoas das dependências da Contratante 
que devem ser controladas pela solução; 

112.3. Disponibilizar verificação biométrica como uma solução perfeitamente 
integrada com os outros módulos do sistema. Através da medição e 
comparação das impressões digitais, o sistema deve poder verificar a 
identidade dos indivíduos inscritos. A solução deve incluir também a licença 
para uso da leitura biométrica; 

112.4. Cadastrar e gerenciar informações dos servidores da Contratante, 
fornecedores, prestadores de serviços e visitantes; 

112.5. Permitir a autorização de acesso pelos seguintes meios: apresentação de 
cartão de proximidade e apresentação de cartão de proximidade e 
identificação biométrica; 

112.6. Possibilitar captura de imagem de máquina fotográfica digital ou webcam, 
acoplada por interface USB, e exportação de fotos para arquivos tipo GIFT, 
JPEG e TIF;  

112.7. Permitir que o visitante já cadastrado não precise ser recadastrado em 
visitas posteriores, bastando apenas informar o número do documento de 
identificação ou nome, para que seu cadastro seja recuperado;  

112.8. Controlar prazo de validade ou tempo de expiração para todos os cartões 
cadastrados e emitir aviso no sistema e na catraca quando da tentativa de 
acesso de usuário utilizando cartão com prazo de validade expirado;  

112.9. Os cadastros de usuários/visitantes deverão conter no mínimo as 
informações: nome; nº do documento de identificação e órgão emissor; tipo 
de pessoa (servidor da Justiça Federal, prestador de serviço terceirizado, 
estagiário, aposentado, visitante, etc), data do cadastro, empresa e imagens 
do cadastramento do visitante; 

112.10. Os cadastros de acesso dos visitantes deverão conter no mínimo as 
informações: unidade a ser visitada e/ou nome do servidor a ser visitado e 
número do crachá fornecido; 

112.11. Os registros de acesso dos visitantes deverão conter no mínimo as 
informações: catraca acessada, data e horário; 

112.12. Tratar impressões digitais capturadas por meio dos leitores biométricos 
de cadastramento, das catracas, dos registradores de frequência, e dos 
controladores de porta, permitindo tanto o cadastramento de pessoas 
autorizadas quanto a validação do acesso dessas pessoas; 

112.13. Possuir telas em português referentes a campos e funcionalidades; 

112.14. Documentação da base de dados para que a Justiça Federal possa 
produzir relatórios a partir das informações do sistema; 

112.15. Deverá impedir a dupla entrada e saída em todos os equipamentos de 
controle de acesso de pessoas e veículos; 

112.16. Garantir acessos simultâneos de usuários cadastrados em todos os 
pontos de acesso; 

112.17. Armazenar informações, imagens de fotos e de documentos de 
identificação de visitantes, que deverão ser exibidos nos terminais de 
controle de acesso e cadastramento sempre que o visitante retornar às 
dependências da Justiça Federal; 



 

 

112.18. Permitir pesquisa de visitantes na base de dados, pelo número do 
documento ou por parte do nome, para facilitar a recuperação pelo 
recepcionista do registro do visitante a partir de sua segunda visita; 

112.19. Permitir pesquisa na base de dados de colaboradores por parte do nome, 
número de documento, número de matrícula ou subunidade da Justiça 
Federal em que trabalha; 

112.20. Suportar verificação, pelo recepcionista, de eventual restrição de acesso 
de visitante registrada no sistema; 

112.21. Consultar acessos de visitantes, identificando se houve devolução de 
crachá; 

112.22. Possibilitar o controle de período de permanência, consultas e 
estatísticas, inclusive com geração de relatórios, consultas analíticas e 
gerenciais do controle de acesso dos usuários permanentes e visitantes, nas 
periodicidades horária, diária, semanal, mensal e anual; 

112.23. Possibilitar geração flexível de relatórios por meio de ferramenta 
associada ao software aplicativo, que permita ao usuário combinar dados do 
sistema sob demanda e desenhar o relatório sob medida, no conceito 
business intelligence; 

112.24. Registrar, em trilhas de auditoria contendo data, hora, minuto e segundo, 
usuário responsável por qualquer inclusão, alteração e exclusão de dados na 
base do sistema; 

112.25. Apresentar interface gráfica específica, na função administração, para 
visualização em tempo real do estado da rede de controle de acesso, com 
opção de zoom para cada ponto de acesso. 

112.26. Impedir automaticamente o acesso do visitante após o período de 
permanência determinado, quando do esquecimento por parte do visitante de 
devolver o crachá; 

112.27. Emissão de alarme quando da tentativa de acesso com crachá já baixado 
(o crachá não devolvido gerará alerta, associado ao registro do usuário); 

112.28. Permitir que prestadores e estagiários utilizem o crachá por período pré-
definido, de modo que, ao seu término automaticamente o crachá será 
baixado do cadastro, não sendo mais permitido o acesso; 

112.29. Permitir a inabilitação de cartões quando: extraviados, vencidos ou por 
razões definidas pela Justiça Federal; 

112.30. Possibilitar a configuração de tempo limite de permanência de visitantes 
nas dependências da Justiça Federal, gerando alerta caso não haja registro 
de saída no prazo estipulado; 

112.31. Indicar o motivo pelo qual a solicitação de acesso não foi concedida (local 
não autorizado, horário não autorizado, cartão inválido, site code inválido, 
etc.); 

112.32. Baixar no sistema, de modo automático, cartão de acesso de visitante e 
cartão provisório de colaborador depositado na urna coletora de cartões 
quando da saída pelo ponto de acesso ou mediante a programação de rotina 
específica; 

112.33. Permitir localizar colaborador ou visitante no sistema, e verificar se está 
nas dependências da Justiça Federal; 



 

 

112.34. Permitir o controle de ocupação (contagem de usuários) em áreas 
específicas e bloquear o acesso, mesmo com cartão válido, quando o número 
máximo de pessoas dentro de determinada área for excedido; 

112.35. Apresentar mensagens de erro com informações necessárias para a 
solução ou contorno da situação de erro;  

112.36. Apresentar ajuda online, com acesso aos tópicos do manual do usuário 
de modo sensível ao contexto;  

112.37. Apresentar os seguintes tipos eventos de acesso:  

a) Acesso Efetuado - este evento deve ser apresentado quando um cartão 
válido ou uma biometria válida for apresentada a um leitor do sistema e o 
acesso for efetivamente concretizado;  

b) Acesso Permitido, porém Entrada não Efetuada - este evento deve ser 
apresentado quando um cartão válido ou uma biometria válida for 
apresentada a um leitor do sistema, sem que o acesso seja concretizado;  

c) Acesso Negado - este evento deve ser apresentado quando uma tentativa 
de acesso ilegal ocorrer no sistema;  

d) Cartão Perdido - este evento deve ser apresentado quando um cartão com 
status como “perdido” for apresentado a um leitor do sistema.  

112.38. Permitir a importação de arquivos com extensões DWG, DWF, JPEG ou 
DXF para auxiliar na criação dos mapas gráficos;  

112.39. Sistema de autodiagnose/varredura do perfeito funcionamento dos 
dispositivos, gerenciadoras, controladoras, leitoras, acionadores, sensores de 
fechaduras, catracas, cancelas, baterias, alimentação elétrica da rede 
pública, com emissão de notificação instantânea ao servidor; 

112.40. Permitir o controle de acesso de veículos utilizando-se de tecnologia RFID 
para liberação e acionamento das cancelas; 

112.41. Permitir o controle de lotação estacionamento da Justiça Federal; 

112.42. Permitir o controle e cadastro das informações de veículos de servidores, 
terceirizados e visitantes; 

112.43. Possuir interface de supervisão em tempo real informando a ocupação de 
cada estacionamento da Justiça Federal; 

112.44. Em relação aos Pontos de Acesso a Salas Seguras: 

a) Gerenciar o acionamento das fechaduras eletromagnéticas de controle de 
acesso a salas seguras, considerando as informações e dados dos 
usuários, níveis e locais de acesso. 

b) Permitir a configuração do tempo máximo que uma porta poderá ficar 
aberta quando um cartão ou o dedo (biometria) válido for apresentado a 
leitor que controla uma porta do sistema; 

c) Permitir a configuração para liberação automática de determinadas portas 
mediante uma faixa horária pré-determinada. 

112.45. Módulo de impressão de cartões: 

a) Com função e controle de impressão de crachás, de identificação de 
servidores, visitantes, terceirizados, temporários, entre outros tipos de 
perfis; 



 

 

b) Capacidade de criar no mínimo 10 campos variáveis de acordo com a 
necessidade, seja campos do tipo texto, numérico, data, imagem; 

c) Propriedades de configurar alinhamento, fontes e cores; seleção 
automática do tamanho ideal da fonte de letras; 

d) Possibilidade de trabalhar com no mínimo 10 modelos diferentes, seja para 
frente ou verso dos cartões, sem limites para o tipo e tamanho do 
desenho; 

e) Ter quebra automática de informações em 2 linhas, mesmo que sejam 
informações nos dados variáveis; 

f) Permitir edição de dados e pesquisa de conteúdo através de qualquer 
campo; 

g) Operação com, no mínimo, uma câmera; 

h) Possuir documentação de ajuda em português; 

i) Capturar full-time de imagens; 

j) Captura de imagens através de câmeras no padrão TWAIN ou outro 
padrão compatível com a maioria das webcams do mercado; 

k) Ajuste das propriedades brilho, contraste e gama de imagens; 

l) Impressão de frente e verso numa única operação para impressoras que 
fazem inversão automática; 

m) Controle interno e disponível em relatório para os crachás não impressos 
em razão de dados incompletos. 

113. Requisitos de Integração com o CFTV: 

113.1. O sistema de acesso deverá possuir ferramentas que permita integração 
com sistema de CFTV, com as seguintes características:  

a) filmagem ou fotografia de todos os registros de acesso (entrada/saída) ou 
apenas daqueles definidos pela CONTRATANTE, como por exemplo: 
tentativa de burla à catraca, uso de crachá inválido/baixado, número 
anormal de acessos por servidor no mesmo dia, etc. Esses registros, 
acompanhados das imagens, devem estar disponíveis para acesso, por 
meio de busca por data, horário, matrícula do servidor, nome ou 
documento de identificação de servidor ou visitante;  

b) as imagens poderão ser acessadas mediante busca por nome do servidor, 
matrícula, data, horário, ponto de acesso, realizada a partir do software da 
solução contratada.  

c) no momento da passagem do colaborador ou visitante pelo ponto de 
acesso, tanto na entrada quanto na saída, deve gerar, ao mesmo tempo, 
na estação cliente, a foto de cadastro do indivíduo e a imagem 
instantânea, a fim de serem comparadas.  

Licença de uso 

114. Todas as licenças de uso dos softwares e dos sistemas fornecidas para a 
implantação e pleno funcionamento da solução devem ser do tipo perpétua, em 
nome da Justiça Federal no Maranhão e seus respectivos termos de licenciamento 
de uso devem ser entregues a SJMA. 

115. Em todos os softwares entregues a Justiça Federal deverão ter perpetualidade 
da licença e inexistência de restrição para uso do software pela contratante de 



 

 

qualquer natureza, como número de documentos, número de usuários, quantidade 
de recursos computacionais (CPU, memória, etc.) dos equipamentos onde o 
software será instalado. 

116. Todas as licenças de uso dos softwares, incluindo as atualizações fornecidas ao 
longo do prazo de vigência do contrato, deverão possuir, de acordo com o artigo 
8° da Lei 9.609, de 1998, prazo de validade técnica de, no mínimo, 4 anos. 

117. As licenças fornecidas devem autorizar uso do software para o mínimo de 15 
usuários simultâneos ou 15 estações de trabalho. 

Documentação: 

118. Toda a documentação entregue pela empresa CONTRATADA deve estar em 
meio digital, gravada em CD-ROM ou DVD. 

119. Em relação ao software aplicativo fornecido na solução contratada, devem ser 
fornecidos os documentos:  

119.1. Manual do sistema ou guia de referência do sistema, voltado a público 
especializado em tecnologia da informação, incluindo, no mínimo: 

a) modelo de dados; glossário ou metadados de negócio; 

b) dicionário de dados ou metadados técnicos; 

c) especificações dos casos de uso; diagramas de apoio; 

d) manual do usuário, com seções próprias a cada perfil de usuário. 

120. Em relação às rotinas de produção da solução contratada, deve ser fornecido 
Manual de Operação, com previsão de todas as rotinas a serem executadas em 
ambiente de produção; 

Treinamento 

121. Deve ser oferecido treinamento a um grupo de no mínimo 5 (cinco) 
colaboradores da Justiça Federal, enfocando aspectos de atendimento de suporte 
técnico, remoto e presencial, bem como com perfil de gestor do sistema. 

122. Deve ser oferecido treinamento a um grupo de no mínimo 8 (oito) 
colaboradores da Justiça Federal com perfil operacional (porteiros, recepcionistas, 
operadores de cadastro, e demais profissionais envolvidos na operação do 
sistema), em duas turmas distintas de 4 pessoas, visando não interromper os 
trabalhos desta Seccional. 

123. Devem ser fornecidas apostilas impressas a todos os treinandos. 

124. Assim que for concluído o treinamento de cada turma, a empresa CONTRATADA 
deve submeter a cada colaborador capacitado formulário de avaliação do 
treinamento, planejado para respostas objetivas, sendo que a consolidação das 
respostas deve estar inclusa no relatório de ocorrências da respectiva fase, de 
modo a subsidiar o recebimento por parte da CONTRATANTE. 

125. O treinamento deverá ser realizado nas dependências da Justiça Federal em 
São Luís/MA. 

Operação Assistida  

126. A empresa CONTRATADA deve disponibilizar ao menos um profissional 
especialista na solução fornecida, que permaneça nas dependências da Justiça 
Federal, em São Luís-MA, para a realização da operação assistida.  



 

 

127. A operação assistida deverá ser prestada, no mínimo, em regime de oito horas 
por dia útil (8x5), dentro do horário de 8h às 18h. 

128. A operação assistida totaliza 15 dias após o pleno funcionamento da solução. 

129. A solicitação de atendimento pela CONTRATANTE à CONTRATADA será feita por 
meio de abertura de chamado pela CONTRATANTE em sistema de controle de 
chamados online a ser fornecido pela CONTRATADA. Nesse sistema a 
CONTRATADA deverá registrar sua atuação referente ao chamado. Somente a 
CONTRATANTE poderá encerrar os chamados.  

130. A operação assistida abrange todos os componentes da Solução de Controle de 
Acesso de Pessoas e Veículos, incluindo equipamentos e softwares principais e de 
apoio, necessários ao funcionamento da solução. 

131. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone para atendimento de 
chamados feitos pela equipe técnica da CONTRATANTE e gestores da Solução. 

132. Os tempos de resposta aos chamados da fase de operação assistida deverão 
respeitar os prazos definidos no Anexo – Níveis de Serviço. 

SUPORTE TÉCNICO 

133. Os serviços de suporte técnico e atualização de versão serão contratados pelo 
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data do recebimento 
definitivo do item correspondente da solução. O pagamento destes serviços será 
em parcelas mensais. 

134. A prestação do serviço de suporte técnico deverá iniciar-se no dia seguinte ao do 
recebimento provisório da fase Operação assistida, em anexo. 

135. A modalidade de suporte técnico deve ser 10x5, ou seja, 10 horas por dia em 5 
dias da semana, no horário entre 8h00 e 18h00 de dias úteis. 

136. Os serviços de suporte técnico têm por finalidade garantir a sustentação e a 
plena utilização da solução durante a vigência do contrato. Inclui o atendimento 
para sanar dúvidas relacionadas com instalação, configuração e uso do software 
e dos equipamentos ou para correção de problemas desses, em especial na 
configuração de parâmetros, falhas, erros, defeitos ou vícios identificados no 
funcionamento da solução. Deve contemplar, quando for o caso, atendimento a 
eventual problema de instalação ou configuração de softwares básicos e de 
infraestrutura de TI (sistemas operacionais, servidores de banco de dados, 
servidores de aplicação, etc.) necessários ao funcionamento da solução. 

137. O suporte técnico deve abranger software e equipamentos; 

138. Deve compreender a manutenção técnica preventiva, corretiva e evolutiva dos 
componentes da solução. 

139. Deve contemplar a atualização de versões do software aplicativo, as quais 
incorporam correções de erros ou problemas registrados e melhorias 
implementadas pela empresa CONTRATADA, num empacotamento estável do 
sistema. O serviço de atualização de versão tem por finalidade assegurar a 
devida atualização da solução durante o período de vigência do contrato. Refere-
se ao fornecimento de novas versões e releases da solução lançados no período. 
A cada nova liberação de versão e release, a CONTRATADA deverá fornecer 
juntamente as atualizações de manuais e demais documentos técnicos, bem 
como nota informativa das funcionalidades implementadas. Em caso de 
lançamento de patch de correção, a CONTRATADA deverá comunicar o fato a 
Justiça Federal e indicar a forma de obtenção e os possíveis defeitos que serão 



 

 

corrigidos. Em ambos os casos, a comunicação deve ser feita no prazo de até 60 
(sessenta) dias, a contar do lançamento de nova versão ou solução de correção. 

140. A CONTRATADA será responsável pelos serviços de implantação das novas 
versões e releases dos produtos por ela fornecidos como partes do objeto, bem 
como pela aplicação de correção e pacotes de serviço (service packs) relativos a 
esses produtos.  

141. As peças substitutas deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho 
iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

142. Após o período de instalação e durante a fase de operação assistida, a 
Contratada deverá apresentar o plano de manutenção preventiva, seguindo a 
orientação do(s) fabricante(s) dos equipamentos e software(s). 

143. Os tempos de resposta aos chamados de suporte técnico são definidos no Anexo 
– Níveis de Serviço. 

144. Fica excluído da responsabilidade da contratada a substituição ou 
conserto do servidor de rede e switchs, fora da garantia do fabricante, 
que não deverá ser inferior a (01) um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 
. 

 

CONTROLE DE ACESSO 

CASOS DE USO 
 

145. Os casos de uso descritos a seguir apresentam, de modo genérico e não 
exaustivo, as situações de entrada e saída de pessoas das dependências da 
Justiça Federal que devem ser controladas pela solução a ser fornecida, 
caracterizando um modelo de negócio.  

146. As regras de controle de acesso expressas nesses casos de uso devem ser 
adequadamente tratadas pela solução contratada.  

147. As seguintes definições devem ser usadas na interpretação deste documento:  
147.1. PAP (ponto de acesso de pessoas): área física das dependências do TCU 

delimitada para controle de entrada e saída de pessoas mediante uso integrado 
de equipamentos da solução de controle de acesso; 

147.2. PAV (ponto de acesso de veículos): área física das garagens do TCU 
delimitada para controle de entrada e saída de pessoas dirigindo veículos 
mediante uso integrado de equipamentos da solução de controle de acesso; 

147.3. PAS: (ponto de acesso à sala segura): porta que dá acesso à sala com 
conteúdo sensível que demanda controle de entrada e saída de pessoas 
mediante uso de kit controlador de porta com fechadura eletromagnética; 

147.4. Colaborador: magistrado, servidor, prestador de serviços terceirizado ou 
estagiário (público interno); 

147.5. Equipamento sensor: catraca, cancela ou controlador de porta; 

147.6. Agente de segurança: profissional servidor público ou vigilante 
contratado, presente nos PAP e PAV; 

147.7. Estação de Cadastramento: área localizada perto dos PAP ou no setor de 
segurança, que conterá um posto de recepcionista/vigilante para identificação e 
cadastramento de colaboradores e visitantes. 

Entrada de colaborador  

148. O registro e a liberação de acesso no PAP serão realizados pelas catracas ou 
acesso de veículos. 

149. A definição da forma de acesso – por leitor de cartão ou leitor de cartão e 
biométrico – ficará a cargo da Justiça Federal. 

150. Nos casos de utilização apenas do leitor de cartão, o colaborador aproximará o 
cartão do leitor de cartão identificado na catraca. 

151. Em caso de identificação positiva para este PAP, o sistema autoriza a passagem 
do colaborador, registra sua entrada e envia o registro à base de dados da Justiça 
Federal. 

152. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem e sinaliza ao agente de 
segurança, encaminhando o evento para a base de dados da Justiça Federal. 



 

 

153. Caso o colaborador aproxime o cartão, mas não passe pela catraca, o sistema 
registra a desistência de acesso e envia o registro à base de dados da Justiça 
Federal. 

154. Exceção: caso o colaborador tenha esquecido seu cartão, dirige-se à recepção, 
informa nome ou matrícula, o recepcionista confere sua foto e fornece um cartão 
provisório com expiração no final do dia. 

Saída de colaborador 

155. O registro de saída no PAP será realizado pelas catracas com barreira física e do 
acesso de veículos. 

156. Nos casos de utilização apenas do leitor de cartão, o colaborador aproximará o 
cartão do leitor identificado na catraca. 

157. Em caso de identificação positiva para este PAP, o sistema autoriza a passagem 
do colaborador, registra sua saída e envia o registro à base de dados da Justiça 
Federal. 

158. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem e sinaliza ao agente de 
segurança, encaminhando o evento para a base de dados da Justiça Federal. 

159. Caso o colaborador aproxime o cartão, mas não passe pela catraca, o sistema 
registra a desistência de saída e envia o registro à base de dados da Justiça 
Federal. 

160. Exceção: caso o colaborador tenha recebido cartão provisório na entrada, 
deposita o cartão na urna coletora do equipamento sensor, que faz a baixa 
automática.  

Entrada de visitante 

161. Um visitante dirige-se a um PAP, opcionalmente passa pelo portal detector de 
metais, dirige-se ao balcão de recepção e é identificado.  

Visitante com destino autorizado: 

162. Trata-se do visitante que é anunciado e obtém autorização de entrada do 
visitado.  

163. Se for a primeira visita, o recepcionista confere o documento de identidade, 
cadastra o visitante, armazena sua foto, cadastra a digital (o sistema deve 
permitir guarda da imagem da identidade) e fornece um cartão de acesso de 
visitante. 

164. Se for um retorno, visitante informa algum dado seu para pesquisa, 
recepcionista confere foto, confirma destino obtendo autorização de servidor, 
registra matrícula do visitado e fornece um cartão de acesso de visitante.  

Visitante com destino pré-autorizado: 

165. Trata-se do visitante cuja visita já esteja agendada ou que se destina a evento, 
curso, biblioteca, serviço médico, entre outros destinos pré-autorizados. 

166. Se for a primeira visita, o recepcionista confere o documento de identidade, 
cadastra o visitante, armazena sua foto, cadastra a digital (o sistema deve 
permitir guarda da imagem da identidade) e fornece um cartão de acesso de 
visitante. 

167. Se for um retorno, visitante informa algum dado seu para pesquisa, 
recepcionista confere foto, registra o destino e fornece um cartão de acesso de cor 
específica.  



 

 

168. O visitante identifica-se no equipamento sensor aproximando seu cartão de 
visitante.  

169. Em caso de identificação positiva para este PAP, o sistema autoriza a passagem 
do visitante e registra sua entrada.  

170. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem, sinaliza ao agente de 
segurança e alarma na central de segurança.  

Saída de visitante 

171. Um visitante sai pelo PAP, identifica-se no equipamento sensor depositando seu 
cartão de acesso na urna coletora do equipamento que faz baixa automática. 

172. Em caso de identificação positiva para este PAP, o sistema autoriza a passagem 
e registra sua saída. 

173. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem, sinaliza ao agente de 
segurança e alarma a central de segurança. 

174. Exceção: caso o cartão do visitante tenha sido extraviado, ele deverá registrar 
a ocorrência junto à recepção, onde será dada baixa especial no cartão. 

175. O sistema somente poderá liberar a saída através do leitor de cartões do cofre, 
evitando assim a saída do portador de cartão temporário com cartão de 
proximidade. 

Entrada em sala segura 

176. Um colaborador autorizado dirige-se a um PAS, identifica-se no equipamento 
controlador da porta aproximando seu cartão de acesso.  

177. Se o cartão não está autorizado o equipamento não destravará a porta.  

178. Em caso de identificação positiva para este PAS, o equipamento destrava a 
porta. 

179. Em caso de sucessivas tentativas inválidas num período parametrizado, a 
central de segurança é alarmada e deverá aparecer aviso para procurar o 
responsável pelo setor. 

180. Em caso de porta aberta por período maior que o parametrizado no sistema, a 
central de segurança é alarmada. 

Saída de sala segura 

181. O colaborador acionará a botoeira, localizada no lado interno da sala segura, 
que destravará a fechadura eletromagnética. 

Entrada com veículo na garagem 

182. O motorista deverá aproximar o cartão do leitor incorporado ao Totem, que 
também acionará a abertura da cancela. 

183. Em caso de identificação positiva o equipamento registra sua entrada e envia o 
registro à base de dados da Justiça Federal. 

184. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem e sinaliza a central de 
monitoramento. Nessa situação o agente de segurança orientará o motorista 
conforme diretrizes definidas pelo Serviço de Segurança da Justiça Federal. 

185. Após a entrada no estacionamento, eventuais visitantes de carona ficam sob a 
orientação do servidor. 

Saída com veículo da garagem  



 

 

186. O motorista deverá aproximar o cartão do leitor incorporado ao Totem, que 
também acionará a abertura da cancela. 

187. Em caso de identificação positiva o equipamento registra sua saída e envia o 
registro à base de dados da Justiça Federal. 

188. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem e sinaliza ao agente de 
segurança, por meio de um alerta sonoro, e um aviso no sistema de segurança. 
Nessa situação o agente de segurança orientará o motorista conforme diretrizes 
definidas pelo Serviço de Segurança da Justiça Federal. 

189. Em caso de identificação positiva o equipamento registra sua saída e envia o 
registro à base de dados da Justiça Federal. 

190. Caso contrário, o sistema não autoriza a passagem e sinaliza ao agente de 
segurança, por meio de um alerta sonoro, e um aviso no sistema de segurança. 
Nessa situação o agente de segurança orientará o motorista conforme diretrizes 
definidas pelo Setor de Segurança da Justiça Federal. 
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ANEXO VI  - DIAGRAMA DE ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 
 

   (/Nome da Empresa)__________,CNPJ Nº 

_____________,sediada _______(endereço completo)____________, declara, sob as 

penas da Lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório 

(indicar o nº. deste Pregão), e que contra ela não existe nenhum pedido de 

insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

    
 
 
   Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
nome/ qualificação e 
nº da identidade do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO VIII 

 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° - CF 

 

 

 

 

   

   
(Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, sediada 

____________(endereço completo)____________________, declara, em atendimento ao 

disposto no artigo 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, que não 

contratará durante a vigência da avença decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 63/2014 

empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de direção e assessoramento ou de juízes 

vinculados à Seção Judiciária do Maranhão.  

Declara, ainda, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem empregados menores de 

16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos.  
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ANEXO IX 

 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

   

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar 
com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada 
de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto 
a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 
propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Local e data 

 
________________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação 
completa) 
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ANEXO X 

 
 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 

PROCESSO N.º  

PREGÃO N.º ....../2014 

VALIDADE: 01 (um) ano 
 
 

 Aos ___________ dias do mês de ________ de 2012, a União, por 

intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

MARANHÃO, com registro no CNPJ/MF n. 05.424.667/0001-35 e sede na Avenida 

Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís/MA, neste ato representado pelo 

Diretor do Foro, Exmº Sr. _________________________________________, 

(nacionalidade), (estado civil), CPF n. _________________, RG n. 

________________, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições, 

doravante designado JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) 

fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. 

________ /2014, sob o regime de contratação pelo sistema de registro de preços 

para _________________________________________, OBSERVADAS AS 

DISPOSIÇÕES CONTIDAS NAS LEIS NS. 8.666/93 E 10.520/2002, DECRETO 

n. 7.892/2013, Decretos n. 3.555/2000 e 5.450/2005, Edital do Pregão 

Eletrônico SRP N. ___/2014 e Processo Administrativo N. ____/2014-MA. 



 

 

 

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) 

registrado(s) nesta Seção Judiciária, observada a ordem de classificação, os preços 

do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso 

de fornecimento de ___________________________________, nas condições 

estabelecidas no ato convocatório e conforme o seguinte quadro: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR 
UNIT (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

      

...      

 

1.1 – Fornecedor: _____________, CNPJ n. _____________, com sede no 

____________________, telefone ___________, fax ______________, 

representada por seu _________, Sr. _____________, brasileiro, ______, 

residente e domiciliado em _______, RG n. ________, CPF n. ___________. 

 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O contrato com o(s) fornecedor(es) 
registrado(s) será formalizado pela Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária 
do Maranhão mediante a assinatura de termo de contrato. 
 
2.1 - O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante a assinatura do 
termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Pregão Eletrônico 
SRP N.____________. 

 
2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os 
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 
3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Justiça Federal de Primeiro 
Grau - Seção Judiciária do Maranhão adotará a prática de todos os atos necessários 
ao controle e administração da presente Ata. 
 
4 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da 
Ata serão divulgados em meio eletrônico nos portais da internet 
www.comprasnet.gov.br e www.ma.trf1.jus.br. 
 
5 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço 
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 
no mercado, cabendo à Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do 
Maranhão convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
5.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Justiça 
Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Maranhão poderá cancelar o registro ou 



 

 

convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 
gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 
 
5.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não 
serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à 
espécie. 
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá 
o seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem 
superiores aos praticados no mercado; 
d) houver razões de interesse público. 

 
6.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente. 
 
6.2 – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de 
preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
 
7 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá 
validade de 01 (um) ano contado a partir da data de sua assinatura. 
 
7.1 – Esta Ata tem seu prazo de validade até ____________. 
 
8 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata será 
divulgada nos portais da internet www.comprasnet.gov.br e www.ma.trf1.jus.br. 
 
9 – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro 
Federal do Maranhão, com renúncia de qualquer outro. 
 

 E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, 
assinam este instrumento a Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do 
Maranhão e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes 
legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma. 

 
 

São Luís/MA,        de                de   2014. 
 

______________________________ 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

 

______________________________ 

FORNECEDOR 

 



 

 

ANEXO XI 

 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO RELATIVA ÀS INSTALAÇÕES 
 
 
 

 

(Nome da Empresa)................................................................., 

CNPJ n..............................., sediada ............................................  (endereço 

completo), declara que estarão disponíveis para a execução do objeto do Pregão 

Eletrônico SRP Nº. 70/2014 todas as instalações, máquinas, equipamentos 

necessários e pessoal especializado, e que se responsabilizará pelos trabalhos 

necessários, inclusive perante o CREA. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

 
___________________________________ 

Nome, n. da identidade e CPF 
do representante legal da empresa 

 



 

 

 

 

ANEXO XII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 
 
 
 
  

(Nome da Empresa) ..................................................................., CNPJ 

n................................, sediada ...........................................  (endereço completo), 

declara que, nos termos do Pregão Eletrônico SRP Nº. 70/2014 – Justiça Federal – 

Seção Judiciária do Maranhão, que o(s) profissional(is) abaixo qualificado(s), 

participará(ao) da obra objeto da licitação em epígrafe. 

 

 

 
_________________________________________ 

nome, habilitação e n. de registro no CREA 
 
 

_________________________________________ 
nome, habilitação e n. de registro no CREA 

 
Local e data 

 
__________________________________________ 

Nome, n. da identidade e CPF 
do representante legal da empresa 
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ANEXO XIII 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

 
 
 

Declaramos que o preço indicado na proposta, já acrescido do B.D.I, compreende todas 
as despesas concernentes à execução das obras e serviços licitados, incluindo o 
fornecimento de equipamentos, materiais, transportes e mão-de-obra necessários, bem 
como de todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, prêmios de seguros, taxas e outras despesas, de quaisquer natureza, que se 
façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

_________________________________ 
nome/ qualificação e 

nº da identidade do declarante 
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ANEXO XIV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº ......., DE AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO PARA A 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, 
INCLUINDO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, QUE 
ENTRE SI FAZEM A JUSTIÇA FEDERAL – 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E A 
EMPRESA ........................................ 

  
 
   Aos ..... dias do mês de ....... do ano de dois mil e catorze, de um lado 
a União, através da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA NO 
MARANHÃO, com registro no C.N.P.J./M.F. sob o n.º 05.424.667/0001-35 e sede na Av. 
Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, nesta Capital - neste ato representada pelo MM. 
Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. ......................................, brasileiro, casado, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° ................, portador da Carteira de 
Identidade n° ................., residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas 
atribuições legais - designada doravante simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, 
a empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, com sede na 
................................................., neste ato representada por seu ................., Sr. 
....................., brasileiro, casado, C. I. nº ..................., inscrito no CPF/MF sob o nº 
..................., doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e 
celebram, por força do presente Instrumento, na forma constante no Processo 
Administrativo nº ............, de acordo com as normas estabelecidas pelas Leis nº 
8.666/93 e 10.520/2002, e alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, sob 
as condições estabelecidas no Ato Convocatório e Anexos, o CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO A ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, o qual reger-se-á pelas cláusulas e 
condições adiante discriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 O presente Contrato tem por objeto a aquisição de SOLUÇÃO DE CONTROLE DE 
ACESSO incluindo a assistência técnica durante o prazo de garantia, conforme 
especificações constantes do Anexo Único do presente Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a CONTRATADA 
obriga-se a fornecer os materiais e prestar suporte técnico durante o prazo de garantia, 
conforme especificações constantes do anexo Único e condições deste Contrato, e de 
acordo com a proposta apresentada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA 

  O prazo de entrega dos produtos é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 O valor do presente Contrato é de R$ ................. (..............................). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
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 Já estão inclusos nos preços unitário e total todos os custos diretos e indiretos, tais 
como: impostos, taxas, remuneração, encargos sociais, fretes, seguros e demais 
despesas diretas e indiretas incidentes sobre os mesmos, bem como quaisquer outras 
despesas inerentes à aquisição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no prédio sede e 
anexo IV da Justiça Federal Primeiro Grau no Maranhão. Em conformidade com os artigos 
73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto será recebido: 

 
I -  provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito 

de posterior verificação da conformidade dos equipamentos com as 
especificações e com a proposta; 

II - definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
7.1 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os equipamentos 

foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou 
incompletos, após a notificação por escrito à Contratada serão interrompidos os prazos de 
recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

 
7.2 - Após a entrega, será iniciada a etapa de verificação dos equipamentos 

com as características técnicas descritas no edital e na proposta, para que posteriormente 
seja aferida a conformidade e atestado por escrito seu perfeito funcionamento. 

 
7.3 - Nos casos de recusa do equipamento, a Fiscalização determinará um 

prazo para a Contratada providenciar a substituição, a partir da data do Termo de Recusa 
de Material. 

 
7.4 - O recebimento provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade 

civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 O recebimento provisório do objeto da licitação não exclui a responsabilidade civil a 
ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas 
as seguintes condições: 

 a) produtos embalados, acondicionados e identificados, de acordo com as 
Especificações Técnicas acompanhados dos softwares; CDs, manuais, guias de 
instalação e outros documentos necessários; 

 b) quantidades em conformidade com a Nota de Empenho e com o Contrato; 

 c) entrega no prazo, local e horários previstos neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 O recebimento definitivo dar-se-á: 

 a) após verificação física que constate a integridade dos produtos; 

 b) após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Anexo Único; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento 



 

 64

Definitivo, assinado por Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação 
na Nota Fiscal, considerando o valor da compra, de acordo com previsão legal. 

PARÁGRAFO QUARTO 

 No caso de consideradas insatisfatórias as condições dos produtos recebidos 
provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual serão consignadas as 
desconformidades, devendo o produto rejeitado ser recolhido e substituído no prazo de 
08 (oito) dias corridos, quando serão realizadas novamente as verificações antes 
referidas. 

PARÁGRAFO QUINTO 

 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 

      

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto. O crédito será feito em conta corrente no banco a ser 
indicado pela CONTRATADA, através de ordem bancária, ou por meio de ordem bancaria 
para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas neste Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções 
tributárias e desde que mantidas as condições de habilitação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Sobre o valor faturado, será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a 
renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para a Seguridade Social 
- COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64 da Lei nº 9.430, de 27-12-
96, Lei nº 9.718, de 27-11-98 e Instrução Normativa SRF nº 480, de 15-12-04, Lei 
Complementar 116/03 e Lei do Município onde será prestado o serviço (ISS). 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 As empresas optantes pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não sofrerão 
a retenção na fonte dos valores acima citados, exceto quanto ao Imposto sobre Serviços 
– ISS, conforme o disposto no inciso XI do art. 3º da Instrução Normativa nº 480, de 15-
12-04, devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do 
Termo de Opção e a declaração de que trata o artigo 4º da referida Instrução Normativa 
SRF nº 480/2004, em duas vias, assinadas pelo representante legal. 

PARÁGRAFO QUARTO 

 A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e a Fatura, a 
comprovação de que se encontra em dia com o Sistema de Seguridade Social, juntando a 
cópia da CND (Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS) e do CRF (Certificado de 
Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF), sob pena de violação ao 
disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal.  

PARÁGRAFO QUINTO 

 O CONTRATANTE verificará a situação do fornecedor através de consulta “On 
Line”, no SICAF, cujo resultado será impresso e juntado aos autos. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Fica assegurado ao CONTRATANTE, o direito de deduzir do pagamento devido à 
CONTRATADA, a importância correspondente a multas, faltas, ou débitos a que, 
porventura, tiver dado causa. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 

 Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada, o valor 
devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do IPCA/IBGE, pro rata die. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

  O presente Contrato terá vigência a partir da data da assinatura, vigorando até o 
término do prazo de garantia e assistência técnica ofertado pela CONTRATADA, 
estabelecido na Cláusula Décima Primeira. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 A despesa com a execução do presente Contrato será atendida com recursos 
provenientes do Programa de Trabalho nº .................., Elemento de Despesa ............ e 
nota de empenho .............. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do objeto, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e 
a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 
confiados e, ainda, a: 

I -  entregar os equipamentos nos local determinado pelos representantes 
da Administração do Contratante, no prazo máximo determinado na 
cláusula seis; 

II - previamente à assinatura do contrato deverá ser apresentada a relação 
dos postos de serviço, com sua identificação, endereço, CNPJ/CPF, 
responsável técnico e região de atuação.; 

III -  prestar, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, suporte de 
serviços, que compreenderá assistência técnica durante o período de 
garantia contra defeitos de fabricação e suporte técnico referente ao 
uso de recursos dos equipamentos e à solução de problemas; 

IV -  prestar suporte técnico quanto aos problemas de funcionamento 
durante a utilização normal do equipamento, independentemente da 
existência de falha material; 

V -  fornecer a seus técnicos quaisquer ferramentas e instrumentos 
necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais 
indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos equipamentos; 

VI -  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
as partes do objeto deste contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da 
execução dos serviços; 

VII - facilitar à Fiscalização a vistoria aos serviços pactuados, bem como a 
verificação de materiais e equipamentos utilizados, em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependências em que se encontrarem, mesmo 
que de propriedade de terceiros; 

VIII- em caso de terceirização dos serviços de assistência técnica, deverá 
ser fornecida declaração de no mínimo, uma empresa terceirizada por 
região de atuação, que deverá ser destinada à Justiça Federal de 
Primeiro Grau no Maranhão – Subseção Judiciária de Imperatriz, onde 
constem os dados solicitados neste item e o seu comprometimento com 
a prestação desse serviço; 
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IX -  responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras 
que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus 
empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles 
com o Contratante; 

X - 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 ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

XI -  respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as 
informações solicitadas por ele; 

XII -  acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, 
as multas que lhe sejam impostas pelas autoridades. 

XIII - o fornecedor deverá garantir assistência técnica credenciada pelo 
fabricante dos equipamentos, capaz de atender nos locais de ativação 
dos equipamentos com, no mínimo, uma central de assistência técnica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Não será permitido ao pessoal da Contratada o acesso a áreas dos edifícios 
que não aquelas relacionadas ao seu trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Contratada não será responsável: 

I -  por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força 
maior; 

II -  por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos 
neste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 

I -  proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento 
das obrigações contratuais, inclusive permitir livre acesso dos técnicos 
da Contratada às dependências do Contratante relacionadas à execução 
do contrato;  

II -  promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 

III - fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Após a assinatura do contrato, o Contratante designará, formalmente, 
servidor ou comissão de servidores para exercerem acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual, nos termos da cláusula oito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão fiscalizados por um servidor ou comissão composta de no 
mínimo 3 (três) servidores do Contratante, doravante denominados Fiscalização, que 
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terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A logística apresentada deverá atender ao cronograma, sendo de 
responsabilidade da Contratada a indicação do quantitativo de mão-de-obra, 
equipamentos, veículos, ferramentas e outros utensílios necessários ao fiel cumprimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento do contrato; 

II - acompanhar a execução dos serviços e atestar o recebimento definitivo, 
e indicar as ocorrências verificadas; 

III -  encaminhar à Secretaria Administrativa os documentos que 
relacionem as ocorrências que impliquem multas a serem aplicadas à 
Contratada; 

IV - a Contratante manterá prepostos seus, com autoridade para exercer 
em nome da Contratada, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização dos serviços contratados; 

V -  manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se 
registrem as ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações, será sempre 
consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

A Contratada deverá obedecer aos seguintes prazos: 

I -  entregar os equipamentos em, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da assinatura do contrato; 

II - o prazo de garantia e assistência técnica, será o mesmo constante da 
Proposta apresentada pela CONTRATADA, que é de 12 (meses) 
meses, tipo on site, contado a partir do recebimento definitivo dos 
bens adquiridos; a Manutenção Preventiva e corretiva do Sistema de 
Controle de Acesso tem prazo De 48 meses, conforme item 2 das 
planilhas de formação de preço e deverá atender ao ANEXO III -  
NIVEIS DE SERVIÇO E ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 
prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n. 
8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os 
documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida 
contemporaneamente ao fato que a ensejar.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do 
compromisso assumido com o Contratante, as sanções administrativas aplicadas à 
Contratada serão: 

I -  advertência; 

II - multa; 

III -  suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a União; 

IV -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O atraso injustificado no prazo de entrega dos equipamentos implicará, a 
cada ocorrência, multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) desse valor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por 
período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
punível com as sanções previstas nos incisos III e IV do caput deste item. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O atraso injustificado nos prazos de início do atendimento, para o serviço de 
manutenção técnica durante o período de garantia, assim como o atraso no prazo de 
execução deste serviço, implicará em multa correspondente a 0,5% ( meio por cento) por 
hora de atraso, calculada sobre o valor total do do equipamento faturado na nota fiscal 
entregue à Justiça Federal de 1º Grau no Maranhão – Subseção Judiciária de Imperatriz, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por 
período superior a 20 (vinte) horas caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
punível com as sanções previstas nos incisos III e IV do caput deste item. 

PARÁGRAFO QUINTO 

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos 
pelo Contratante, ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas neste item. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a 
critério do Contratante. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu 
critério. 

PARÁGRAFO OITAVO 

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.  

 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 Sob nenhum pretexto ou nenhuma forma, a menos que haja 
concordância do CONTRATANTE, poderá a CONTRATADA transferir qualquer 
responsabilidade sua para outrem, seja fabricante, técnico ou outros, ressalvado o 
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suporte técnico que poderá ser prestado por empresas credenciadas, sediadas em São 
Luís, a critério do CONTRATANTE, devendo essa empresa comprovar a capacidade de 
efetuar os serviços e aceitar as condições previstas no Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente 
Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por escrito, de imediato ou mediante 
comunicação, em conformidade com o disposto nos art. 77 a 79 da Lei nº. 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, nas seguintes formas: 
 I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 III – judicial, nos termos da legislação; 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 Na hipótese de rescisão administrativa, são assegurados à Administração os 
direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

  De conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, 
o presente Contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da União. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

  Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA competente para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

 E por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 
 
 

São Luís, ........ de ........... de 2014. 
 
 

Pela CONTRATANTE:  Pela CONTRATADA: 
 
 

  

 
  

Juiz Federal Diretor do Foro 
 

 Representante da Contratada 



 

 70

ANEXO XV 
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