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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2019 
(PROC. Nº 0008679-98.2019.4.01.8005) 

 
 

A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, designado 
pela Portaria nº 6954542, de 10 de outubro de 2018, torna público a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, obedecidas as 
disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, na Lei nº 8.248 de 23 de outubro de 
1991 e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, independentemente de transcrição das normas regentes e às condições e exigências 
deste Edital e seus anexos. 
  
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de 
Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
DIA: 31 de julho de 2019. 
HORÁRIO: 14h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código UASG: 090023 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste na contratação de serviços técnicos de 
digitalização do acervo de documentos e processos judiciais físicos Seção Judiciária do Distrito 
Federal, por meio das atividades de preparação, captura de imagens digitais, indexação, 
reconhecimento de caracteres, assinatura digital, controle de qualidade e entrega para o sistema 
processual, nos padrões de qualidade e desempenho com fornecimento de equipamentos, 
conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital – Termo de 
Referência. 
 
1.2 - A licitação será constituída apenas de um item, conforme planilha constante no ANEXO I - 
Termo de Referência. 
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1.3 - A despesa com a execução do objeto desta licitação está estimada em R$ 3.658.050,00 (três 
milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e cinquenta reais), sendo o valor mensal estimado em 
R$ 325.160,00 (trezentos e vinte e cinco mil cento e sessenta reais) considerando a 
produtividade mínima mensal de 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentas laudas) 
 
1.4 - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet e as 
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
1.5 - O objeto desta contratação será realizado na forma de execução indireta, com regime de 
execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b" da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
1.6 - É expressamente vedado à CONTRATADA subcontratar, transferir ou ceder a terceiros as 
obrigações resultantes da execução deste contrato, sob pena de incursão nas sanções previstas 
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
2. DOS ANEXOS 
 

2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I  – Termo de Referência e seus anexos; 
b) ANEXO II e II-A – Modelo de Declaração de Vistoria e de Dispensa de Vistoria; 
c) ANEXO III –  Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011); 
d) ANEXO IV –  Modelo de Proposta 
e) ANEXO V  - Minuta do Contrato. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que 
estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante, 
obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3 – Como condição de participação no Pregão, o licitante deverá assinalar "sim" ou "não" em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativamente às seguinte declarações: que se enquadra 
como ME/EPP (se for o caso), estando apto a usufruir do tratamento favorecido, previsto na LC 
nº 123/2006; que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; que inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação; que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz; que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que 
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não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado e que os serviços são 
prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que cumprem a cota de aprendizagem nos termo estabelecidos no art. 429 da 
CLT(se for o caso) e que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir 
dos critérios de preferência. 
 
3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o 
licitante às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
 
3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
 
3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
 
3.4.3 - Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 
8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão;  
 
3.4.8 - Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 
 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019  - 4  
 
 
 
3.4.11. Cooperativas, pois não encontramos nas atribuições do objeto dos serviços contratados 
tarefas que sejam passíveis de execução com autonomia pelos cooperados sem relação de 
subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a administração. 
Conforme súmula 281 do TCU é vedado a participação de cooperativas quando nos serviços a 
ser executado houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem 
como pessoalidade e habitualidade, evidenciando no caso concreto a não possibilidade da 
participação de empresas cooperativas para execução destes serviço. 
 
3.4.12 - Empresas que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 
12/02/98 - Lei de Crimes Ambientais; 
 
3.4.13 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
4. DA VISTORIA 
 
4.1. As licitantes interessadas poderão vistoriar o local dos serviços, acompanhadas por um 
servidor designado pelo Núcleo de Administração de Serviços Gerais – NUASG, que expedirá a 
Declaração de Vistoria, conforme ANEXO II – Modelo de Declaração de Vistoria, mediante a 
qual assumirão que conhecem os dados dos serviços a serem realizados, as características dos 
locais de execução, admitindo o prévio e total conhecimento da situação.  
 
4.1.1. A vistoria poderá ser previamente agendada, pelo telefone 0XX(61) 3221-6900, das 12 às 
18hs.  
 
4.2. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração, conforme ANEXO II-
A – Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria na qual dispensa a necessidade de vistoria, 
assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o 
serviço nos termos de sua proposta e do edital. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no §2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
5.2. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no SICAF, 
conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
 
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
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5.4. O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 
 
6. DA PROPOSTA 
 
6.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a 
descrição completa do objeto ofertado, indicando o preço global do item, com apenas duas 
casas decimais após a vírgula, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio 
eletrônico, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão. 
 
6.1.1 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com 2 (duas) casas decimais para o preço total e 4 (quatro) casas decimais para o 
preço unitário. 
 
6.1.2 - No valor consignado na proposta já deverão estar considerados e inclusos todos os custos 
operacionais, maquinários, humanos, financeiros, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
6.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada; entretanto, após iniciada a sessão, somente caberá desistência por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
6.3 - Incumbirá ao 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 participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por 
parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a 
pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
6.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no ANEXO I. 
 
7. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNI CO 
 
7.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites 
e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens abaixo: 
 
7.1.1 - No horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura das 
propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br; 
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7.1.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
7.1.3 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
7.1.3.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
7.1.3.2 - O Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes que não tiveram suas 
propostas desclassificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 

 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1 - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor global do item, com 
apenas duas casas decimais, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no 
registro de cada lance.  
 
8.2 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, por item. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes.  
 
8.3 – Para novos lances, obrigatoriamente, o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
8.4 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
  
8.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o Pregoeiro 
poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível. 
 
8.5.1 - Na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, o Pregoeiro 
autuará processo administrativo para apenação da(s) licitante(s) convocada(s), já que tal prática 
se consubstancia em ato ilegal, previsto no rol do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.  
  
8.6 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos 
sem prejuízo dos atos realizados; 
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8.6.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
8.6.2 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o tempo de no 
mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
8.6.3 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8.7 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro.  
 
9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
9.1 – Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123/2006, modificada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e do Decreto nº 8.538/2015, após a etapa de lances, sendo verificada 
a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para empresas enquadradas na definição de microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas de consumo.  
 
9.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas de consumo sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

9.2 – Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 

9.2.1 – a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de consumo mais bem 
classificada será convocada para, querendo, apresentar novo lance com preço inferior ao menor 
lance até então apresentado, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da fase 
de lances, sob pena de preclusão; 
 
9.2.2 – não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa 
de consumo na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 9.1.1, na ordem classificatória, para exercício do mesmo 
direito; 
 
9.2.3 – na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 9.1.1, o procedimento 
licitatório prossegue com os demais licitantes. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO 
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10.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade de preço ofertado 
pelo proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a contratação. 
 
10.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
10.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do primeiro 
colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao licitante 
imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável. 
 
10.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
11.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito 
Federal, o critério do menor preço e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
11.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico (Comprasnet), por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços 
ajustada ao menor lance, bem como os documentos de habilitação constantes do item 12 deste 
edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. 
 
11.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
 
11.2.1.1 – Especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência deste edital. 
 
11.2.1.2 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da 
sessão pública de recebimento da proposta de preços, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
11.2.1.3 – Razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico para 
contato e recebimento/aceite da nota de empenho ou contrato, conforme o caso, banco, agência, 
praça de pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do representante legal da 
empresa responsável pela proposta. 
 
11.2.1.4 – A Licitante deverá declarar na proposta : 
 
a) que manterá a linha de produção da digitalização em pelno funcionamento e disponibilizará 
recursos humanos, materiais e equipamentos capazes de executar os serviços de preparo, 
digitalização com reconhecimento de caracteres ópticos e inteligente (OCR e ICR), indexação, 
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assinatura digital, entrega eletrônica, assim como controle de qualidade, administração e 
gerência da linha de produção, simultaneamente, para garantia de produtividade mínima mensal 
de 4.4 00,000 (quatro milhões e quatrocentas mil) imagens digitais. 
 
b)  de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos 
previstos na Lei nº 9.605, de 12/02/98 - Lei de Crimes Ambientais; 
 
11.2.1.5 - Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, 
durante a análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes 
formais. 
 
11.3 - Os prazos estabelecidos no edital, e aqueles eventualmente estabelecidos no sistema 
eletrônico pelo Pregoeiro, poderão ser prorrogados por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro via 
chat. 
11.4 - A licitante deverá encaminhar , juntamente com a proposta, de acordo com o estabelecido 
no ANEXO I deste edital, Declaração de Vistoria , na forma do ANEXO II - Modelo de 
Declaração de Vistoria ou ANEXO II - A - Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria; 
 
11.5 - Em caráter de diligência os documentos remetidos por meio do Sistema Comprasnet, 
poderão ser solicitados em original ou por cópia simples (Lei 13.726/2018) a qualquer 
momento. Nesse caso, os documentos deverão ser postados no prazo de 2 (dois) dias, a contar da 
solicitação, à Seção de Compras e Licitações da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito 
Federal, situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-
933.  
 
11.6 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no 
subitem 11.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
edital. 
 
11.7 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Justiça Federal do Distrito Federal, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 
 
11.8 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus anexos, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 

11.9 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 
 
11.10 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
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11.11 – Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
11.12 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta, exceto se confirmado o descumprimento às 
especificações do objeto. 
 
12. DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
12.1.1 - SICAF; 
 
12.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
12.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
12.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
12.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
12.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
 
12.2 - Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar:  
 

a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
c) Documentação de Qualificação Técnica; 
d) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; 
e) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta SJDF 
(Acórdão nº 1.793/2011 – TCU - Plenário) – Modelo ANEXO III . 
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12.3 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
12.3.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no órgão 
competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
12.3.1.1. - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício. 
 
12.3.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16/2009, alterada pela Resolução nº 17, de 09 de abril de 2010 e pela Resolução nº 
26, de 8 de dezembro de 2011. 
 
12.3.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
12.3.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País. 
 
12.3.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa. Excepcionalmente, este 
documento poderá ser enviado digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com). 
 
12.3.4.1 - Caso o signatário do Contrato não seja contemplado para tal no Contrato Social ou 
Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração dando-lhe poderes para assinar o contrato, 
com a autenticação em cartório. 
 
12.4. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do Pregoeiro, ao 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos 
documentos abaixo: 
 
12.4.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à 
Caixa Econômica Federal; 
 
12.4.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e Secretaria 
da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal 
do Brasil; 
 
12.4.3 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, ou 
seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado. 
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12.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 
 
12.4.5 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada relativa a 
regularidade fiscal e trabalhista, por meio da funcionalidade presente no Sistema Comprasnet. 
 
12.4.6 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores das certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
 
12.5 – Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação 
técnica: 
 
12.5.1 - Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado em papel timbrado do emitente, em nome da empresa licitante, por 
período não inferior a 12 (doze) meses, com identificação e endereço completo dos signatários, 
que comprovem:  
 
12.5.2 - Experiência da empresa para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executou 
ou executa serviços de digitalização em quantidade não inferior a 15.000.000 (quinze milhões) 
de imagens digitais ao ano, sendo considerada parcela de maior relevância e valor significativo; 
 
12.5.3 - A realização de Atividades de preparação dos documentos (recebimento, desmontagem 
e higienização), captura da imagem digital, reconhecimento de caracteres óptico e inteligente 
(OCR e ICR), controle de qualidade, indexação de conteúdo, assinatura digital e exportação ou 
transferência das imagens digitais para os sistemas da emitente e finalização (remontagem dos 
processos e devolução); 
 
12.5.4 - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 
pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em 
prazo inferior; 
 
12.5.5 - Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração(ões) de períodos concomitantes 
para comprovação da capacidade técnica. 
 
12.5.6 - O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica solicitado(s) neste edital, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia(s) do(s) contratos(s) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s) 
endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram prestados os serviços. 
 
12.6 - A Qualificação econômico-financeira  será comprovada mediante a apresentação da 
seguinte documentação: 
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12.6.1 - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
 
12.6.2 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do último 
exercício social exigível, 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 por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
12.6.2.1 - A boa situação financeira será avaliada pela comprovação dos seguintes itens: 
 
12.6.2.2 - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1; 
 
12.6.2.3 - Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação; 
 
12.6.2.4 - Poderão ser exigidas das licitantes, para confrontação com as demonstrações 
contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 
 
12.7 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, nos 
comprovantes pertinentes à Certidão Negativa de Débito - CND e ao Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização do 
recolhimento dos tributos. 
 
12.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
exigidos neste Edital. 
 
12.9 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 11.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e sujeitar-se-
á às sanções previstas neste edital. 
 
12.10- Deverão, ainda, serem enviados, juntamente com os documentos de habilitação, pelo 
licitante vencedor os seguintes documentos: 
 
12.11 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 

12.12 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
12.13 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do 
resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública,  quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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12.14 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração 
Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
12.15 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
13. DA MARGEM DE PREFERÊNCIA 
 
13.1 - Este Pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no 
Decreto nº 7.174/2010. 
 
13.2 - O exercício do direito de preferência disposto no  Decreto nº 7.174/2010 será concedido 
após o encerramento da fase de lances, observando-se, nesta ordem, os seguintes procedimentos: 
 
13.2.1 - aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte 
dispostas neste Edital; 
 
13.2.2 - Não ocorrendo a contração na subcondição anterior, aplicam-se as regras de preferência 
previstas no art. 5o do Decreto nº 7.174/2010, com a classificação dos licitantes cujas propostas 
finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, para a 
comprovação e o exercício do direito de preferência; 
 
13.2.3 - Convocam-se as Licitantes para exercício do diretito de preferência obedecidas as 
regras dispostas nos incisos III e IV art artigo 8º do Decreto 7.174/2010. 
 
13.2.4 - Não o ocorrendo a contratação na forma da subcontratação anterior, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes. 
 
14. DOS RECURSOS 
 

14.1 - Declarado a vencedora, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o Pregoeiro abrirá prazo de, no 
mínimo 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer. 
 

14.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
implicará na decadência desse direito. 
 
14.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
 
14.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará 
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a correr após o término do prazo do recorrente. 
 
14.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem anterior, o Pregoeiro terá 5 (cinco) dias 
úteis para exame e decisão. 
 
14.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso para 
decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias úteis. 
 
14.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1 - A adjudicação e homologação do objeto serão feitas pelo menor valor global. 
 
15.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro 
adjudicará o objeto licitado e a Autoridade Competente procederá à homologação. 
 
15.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade Competente 
adjudicará e homologará o resultado da licitação.  
 
15.4 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classificação a seguir: 
 
Gestão/Unidade (UG): 00001/090023 
Programa de Trabalho: 85322 AI - Ações de Informática 
Elemento de Despesa: 33.90.40 
 
17. DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE CONTRATAÇÃO 
 
17.1 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada mediante instrumento próprio, 
conforme preceitua o art. 62 da Lei 8.666/93, do qual farão parte integrante todas as condições 
estabelecidas neste Edital e em seus anexos, independentemente de transcrição, bem como a 
documentação e a proposta do licitante vencedor, naquilo que não contrariar os termos deste 
Edital, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
 
17.2 - Previamente à assinatura do contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, para verificação da regularidade da adjudicatária. Na hipótese de irregularidade do 
registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de 
até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
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17.3 - A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada para 
assinar eletronicamente o contrato, conforme ANEXO V - Minuta do Contrato,  no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua disponibilização no Sistema Eletrônico de 
Informação - SEI, podendo este ser prorrogado, a pedido da adjudicatária, em conformidade com 
o art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93. Em não o fazendo, aplicar-se-ão as disposições contidas no art. 
64, § 2º da mesma lei. 
 
17.4 – A assinatura do contrato se dará mediante login e senha fornecidos pelo Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, após o devido cadastro do licitante no Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, cujo link se encontra na página: www.trf1.jus.br. 

 
17.4.1 – Incumbe ao licitante vencedor, se não possuidor de login e senha para acesso ao 
referido sistema, o cadastramento do representante que tenha atuado no pregão. 
 
17.4.2 – A Administração comunicará, via email, a necessidade de assinatura do contrato, 
momento em que expedirá instruções necessárias para eventual cadastramento. 
 
17.5 - Será exigida da licitante vencedora, em até 10 dias úteis contados da notificação da 
Contratant5e, prestação de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
global do Contrato, válida por no mínimo 3 (três) meses após o término da vigência do Contrato, 
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93 e observando o 
disposto na Carta Circular Eletrônica nº 01/2018, da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP. 
 

17.5.1 -  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 
               1) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 
               2) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 
               3) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA, e 
               4) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela CONTRATADA. 
                
17.5.2 - A garantia oferecida na modalidade fiança bancária deverá: 
 
              1) ser concedida nos termos e condições autorizados pelo Banco Central do Brasil; 
              2) ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 
              3) conter renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 827 do Código Civil Brasileiro); 
             4) estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 
             5) ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos 
termos do art. 56 da Lei 8.666/93, previamente aprovada pela CONTRATANTE; 
             6) conter cláusula de atualização monetária e de irrevogabilidade. 
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17.5.3 - Havendo restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
repactuações de valores, reajustes, acréscimos ou supressões no objeto contratado que importem 
alteração do valor estimado global, o valor da garantia será complementado ou restituído em 
igual proporção, conforme o caso, em até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da 
notificação enviada pela CONTRATANTE, juntamente com a via assinada do termo aditivo. 
 
17.5.4 -  Se houver prorrogação da vigência, a garantia deverá ser atualizada em valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor correspondente ao novo período de vigência, em até 
10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da via assinada do termo aditivo.  
 
17.5.5 -  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 
indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação enviada pela 
CONTRATANTE, juntamente com a via do termo aditivo assinado. 
 
17.5.6 -  A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada ou restituída após a 
execução deste Contrato ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias 
trabalhistas decorrentes da contratação, e que caso esse pagamento não ocorra até o fim do 
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 
 
17.5.7 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída, a pedido da 
CONTRATADA, após a execução deste Contrato e total adimplemento das cláusulas avençadas, 
observado, previamente, o contido no Parágrafo anterior. 
 
17.5.8 - Para a prestação da garantia contratual, fica vedado à CONTRATADA pactuar com 
terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc) cláusulas de não ressarcimento ou não 
liberação do valor dado à garantia para o pagamento de multas por descumprimento contratual, 
bem como cláusulas impeditivas ao levantamento do valor integral de garantia apresentada, 
qualquer que seja a sua modalidade, ou que estabeleçam critérios de proporcionalidade ao seu 
prazo de vigência. 
 
17.5.9 - A garantia contratual somente será restituída à CONTRATADA após o recebimento 
definitivo, respeitadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 
 
17.6 - As obrigações da Contratada, da Contratante e demais condições contratuais estão 
estabelecidas no ANEXO V - Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital. 
 
18. DA EXECUÇÃO 
 
18.1 - A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666/93. 
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18.2 – A Administração designará uma comissão composta por servidores da Administração 
para receber o objeto decorrente da contratação. 
 
18.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências 
contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
reconhecendo desde já a empresa licitante os direitos da Administração previstos no artigo 55, 
inciso IX, da referida Lei. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - A aplicação de penalidades à Contratada reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II 
do capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei nº 8.666/93. 
 
19.1.1 - As multas contratuais estão estabelecidas no ANEXO V - Minuta de Contrato. 
 
19.2 - Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c artigo 28 do Decreto 5.450/2005, 
comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar com a União, bem 
como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores que 
menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais cominações legais: 
 
19.2.1 - A licitante adjudicatária que não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo 
de validade da proposta; 
 
19.2.2 - A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 
 
19.2.3 - A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 
 
19.2.4 - A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento licitatório; 
 
19.2.5 - A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade exigido 
no edital, não mantiver a proposta; 
 
19.2.6 - A empresa que fraudar na execução do objeto; 
 
19.2.7 - A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 
 
19.2.8 - A empresa que cometer fraude fiscal. 
 
19.3 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será autuado 
processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, 
ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal dispositivo tem caráter 
abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao 
procedimento licitatório e à execução da avença. 
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19.3.1 – Além das sanções previstas no subitem anterior, fica o licitante sujeito as cominações 
legais previstas na Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013. 
 
19.4 - A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça Federal 
aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
19.5 - A aplicação de qualquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 
20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIME NTOS 
 
20.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até às 19h do prazo 
legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo dirigido ao Pregoeiro, 
exclusivamente na forma eletrônica, para os e-mails selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com. 
 
20.1.1- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica competente, decidir sobre a petição em 
até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
20.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
20.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com. 
 
20.3 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer parte das 
regras do instrumento convocatório. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 - As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no ANEXO I – 
Termo de Referência deste edital e no ANEXO V - Minuta do Contrato. 
 
21.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
21.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
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(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo as licitantes acessá-las para 
ciência. 
 
21.5- Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de 
expediente na SJDF e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente 
disposto em contrário. 
 
21.6 – A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará 
aceitação, novação ou precedente. 
 
21.7 – No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da SELIC (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
21.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e justificar o 
motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
21.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 
de classificação e habilitação.  
 
21.9 – Após encerramento da sessão pública, toda e qualquer 
comunicação/informação/notificação/intimação e envio de documentos (ata, contrato, nota de 
empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de 
Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta. 
 
21.9.1 - É de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de e-mail 
atualizado. 
 
21.9.2 - Em caso de inobservância do previsto no subitem anterior, a Justiça Federal - Seção 
Judiciária do Distrito poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via 
postal/pessoal. 
 
21.9.3 - Frustradas as tentativas na forma do subitem anterior, a Justiça Federal - Seção 
Judiciária do Distrito poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da 
licitante mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no 
site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diariosdajustica.htm), 
para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário 
Oficial da União. 
 
21.10 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
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19.11 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
19.12 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
19.13 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6403 / 3221-6404 / 3221-6405/ 3221-6406, ou no endereço SAUS, 
Quadra 2, Bloco G, anexo, CEP: 70.070-933, no horário de l4h às l8h. 
 
 

                 Brasília, 16 de julho de 2019. 
                
                              Carla Bezerra Cabral 
                                                           Pregoeira/JFDF 
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1.         OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1.      Contratação de prestação serviços técnicos de digitalização do acervo de documentos e 
processos judiciais físicos Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio das atividades de 
preparação, captura de imagens digitais, indexação, reconhecimento de caracteres, assinatura 
digital, controle de qualidade e entrega para o sistema processual, nos padrões de qualidade e 
desempenho aqui especificados, com fornecimento de equipamentos, conforme estabelecido 
neste Termo de Referência. 

2.         JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

2.1.      Disposições Gerais 

2.1.1.   A duração razoável do processo é um princípio fundamental introduzido no ordenamento 
jurídico pela Constituição Federal, inciso LXXVIII do art. 5º. Ele visa assegurar a razoável 
duração do processo por meios que garantam sua celeridade e produtividade tendo em vista a 
Efetividade da Prestação do Jurisdicional. 

2.1.2.   A materialização desse comando constitucional é um dos Macrodesafios do Poder 
Judiciário . Para enfrentar esse desafio, foi definido o Objetivo Estratégico de Agilizar os 
trâmites judiciais para garantir uma razoável duração do processo judicial, mediante a 
implementação de ações que propiciem o aumento da produtividade de magistrados e servidores 
sem prejuízo da segurança jurídica e procedimental. 

2.1.3.   Uma das iniciativas para alcançar esse objetivo é a concepção, desenvolvimento e 
implantação do processo judicial eletrônico – PJe para a prática de atos processuais pelos 
magistrados, servidores e demais partes interessadas, assim como para acompanhamento do 
processo. No entanto, há um grande acervo de processos físicos em tramitação na Justiça Federal 
– Seção Judiciária do Distrito Federal– SJDF. 

2.1.4.   A manutenção pelo Poder Judiciário dos processos judiciais em suporte físico dificulta o 
acesso ao seu conteúdo, prejudicando o direito de acesso e uso da informação pelos cidadãos, 
diminuindo a utilidade dela. Com os processos digitalizados, a consulta e uso de seus registros 
aos quantos deles necessitem se torna mais célere e eficiente. 

2.1.5.   Portanto, os serviços contratados são necessários para viabilizar as atividades de 
digitalização de documentos e processos físicos do acervo da SJDF. 

2.2.      Benefícios Diretos e Indiretos 

2.2.1.   Os benefícios que resultarão dessa contratação incluem a agilidade na tramitação, 
recuperação e acesso a informação dos processos judiciais pelos magistrados, servidores da 
justiça e jurisdicionados; a racionalização, a modernização e a otimização de procedimentos 
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judiciais com melhoria na eficiência, no controle e redução de custos da gestão das informações 
dos processos judiciais, assim como a racionalização do uso do espaço (físico e lógico) e do 
fluxo de documentos e processos judiciais; a possibilidade de intercâmbio de documentos e 
processos físicos digitalizados entre diferentes instâncias do Poder judiciário; a segurança das 
informações produzidas; a possibilidade de implantação de ferramentas de tecnologia mediante o 
desenvolvimento e aplicação de Inteligência Artificial, assim como a padronização e utilização 
das melhores práticas de gestão, agregando valor para a gestão do acervo de processo e do 
conhecimento institucional; e a eficiência e organização na gestão do acervo de processos em 
meio digital com a utilização de sistema processual eletrônico que permitirão garantir os direitos 
constitucionais de acesso à informação e razoável duração do processo. 

2.3.      Relação entre Demanda e Quantidade de Serviços 

2.3.1.   A SJDF possui um acervo de processos físicos com 66.000 processos perfazendo um 
total de 198.000 volumes, com aproximadamente 250 folhas por volume. 

2.3.2.   A previsão da quantidade de imagens digitais a serem produzidas pelos serviços objeto 
dessa contratação é de aproximadamente 49.500.000 (quarenta e nove milhões e quinhentas mil) 
de imagens. 

3.         DA BASE LEGAL 

3.1.      Da modalidade de Licitação 

3.1.1.   A licitação deverá ser realizada na modalidade Pregão Eletrônico, por se tratar serviços 
comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, 
por meio de especificações usuais de mercado, como dispõe a Lei 10.520/02, Decreto n° 
5.450/2002 e Decreto 5.450/05. 

3.1.2.   O regime de execução será por empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6, VIII, 
"b", da Lei 8.666/1993. 

3.2.      Da Adjudicação 

3.2.1.   A adjudicação do objeto será para o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o Menor Preço Global, conforme art. 45, § 1°, inc. I, da Lei n°. 
8.666/93, considerando que todas as etapas de execução do objeto desta contratação deverão ser 
realizadas por uma única empresa concomitantemente. 

3.3.      Da Participação de Consórcio e Cooperativas 

3.3.1.   Do Consórcio 

3.3.1.1.            Fica vedada a participação do Consórcio, considerando que a participação de 
empresas de pequeno e médio porte com capacidade de atender aos requisitos mínimos de 
qualificação técnica e econômico-financeira suficientes para execução de contratos dessa 
natureza é bastante comum e por isso não haverá restrição ao universo de possíveis licitantes 
individuais. A reunião de empresas que poderiam prestar os serviços individualmente pode 
reduzir o número de licitantes e, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis 
para manipulação dos preços da licitação. Ademais o objeto da contratação não se caracteriza 
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como alta complexidade ou grande vulto, nos termos do § 9°, Art. 30 e inciso V, Art. 6° da Lei 
8.666/93, respectivamente. 

3.3.2.   Das Cooperativas 

3.3.2.1. Fica vedada a participação de cooperativas, pois não encontramos nas atribuições do 
objeto dos serviços contratados tarefas que sejam passíveis de execução com autonomia pelos 
cooperados sem relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre 
estes e a administração. Conforme súmula 281 do TCU é vedado a participação de cooperativas 
quando nos serviços a ser executado houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro 
e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, evidenciando no caso concreto a não 
possibilidade da participação de empresas cooperativas para execução destes serviço. 

3.4.      Do Direito de Preferência 

3.4.1.   Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no Art. 3º da Lei 
8.248, de 1991, regulado pelo Art. 5º do Decreto 7.174/2010, para fornecedores de bens e 
serviços, observada a seguinte ordem: 

3.4.1.1.            Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com 
o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

3.4.1.2.            Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; 

3.4.1.3.            Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 
Executivo Federal. 

3.4.2.               As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos 
subitens acima terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e 
grandes empresas enquadradas no mesmo subitem.  

4.         DA VISTORIA 

4.1.      Nos termos dos itens 49 a 52 do Relatório que fundamentou o Acórdão nº 2.990/2010 - 
TCU - Plenário, a vistoria às instalações da SJDF onde serão prestados os serviços é facultativa, 
porém as empresas que o desejarem poderão realizá-la, para o que seus representantes serão 
acompanhados por servidor designado pelo Núcleo de Administração de Serviços Gerais-
NUASG, que lhes expedirá a Declaração de Vistoria, mediante a qual assumirão que conhecem 
os dados dos serviços a serem realizados e as características dos locais de execução, admitindo o 
prévio e total conhecimento das condições de trabalho. 

4.1.1.   As empresas que considerarem desnecessária a vistoria às instalações físicas da SJDF 
para a elaboração de suas propostas, deverão apresentar declaração na qual dispensa a 
necessidade de vistoria, dando ciência das informações contidas no edital da licitação e dos 
locais de prestação dos serviços, bem como do pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto desta contratação não se admitindo 
alegações posteriores de desconhecimento de características que lhes impeçam ou dificultem a 
execução, a pretexto de não realizá-los. 
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4.2.      A vistoria deverá ser previamente marcada junto ao Núcleo de Administração de 
Serviços Gerais, no horário de 12 às 18h, pelo telefone (61) 3221-6900. 

5.         DOS ITENS E QUANTITATIVOS 

5.1.      O quantitativo é estimativo e somente será paga a quantidade de páginas efetivamente 
digitalizadas e processadas. 

5.2.      A estimativa do volume total a ser contratado durante o prazo do contrato, foi 
estabelecida com base em informações estatísticas sobre quantitativos de documentos e 
processos físicos em tramitação na SJDF. 

SERVIÇOS 
OR. BR SERVIÇO UN. QTDE  ESTIMADA  

1 
 

Serviço de digitalização de 
documentos e processos físicos do 
acervo da SJDF. 

Página/imagens 
49.500.000 (quarenta e nove 
milhões e quinhentas mil) 

6.         DA PROPOSTA 

6.1.      O licitante deverá enviar sua proposta, de acordo com o modelo estabelecido neste 
Termo de Referência, contendo: 

6.1.1.   O preço unitário e total, o qual será obtido pela multiplicação do preço unitário do 
serviço pela quantidade total estimada. 

6.1.1.1. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com 2 casas decimais para o preço total e 4 casas decimais para o preço unitário. 

6.1.1.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos o lucro e todos os custos operacionais, 
financeiros, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 
custos, despesas ou ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento, manutenção e 
continuidade da solução, objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da Contratada. 

6.1.1.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento da sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.1.2.   Descrição detalhada do objeto, indicando as suas especificações conforme Termo de 
Referência, e ainda a produtividade planejada, não inferior à produtividade mínima mensal 
necessária para cumprir o objeto no prazo do contrato, conforme especificado no Acordo de 
Níveis Mínimos de Serviço - ANMS deste Termo de Referência. 

6.1.3.   Indicar o prazo para disponibilizar a solução contratada em plena capacidade 
operacional, que deverá ser de até 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do contrato, 
conforme este Termo de Referência. 
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6.1.4.   Declarar em sua proposta, para garantia de produtividade mínima mensal de 4.400.000 
(quatro milhões e quatrocentas mil) imagens, que manterá a linha de produção da digitalização 
em pleno funcionamento e disponibilizará recursos humanos, materiais e equipamentos capazes 
de executar os serviços de preparo, digitalização com reconhecimento de caracteres óptico e 
inteligente (OCR e ICR), indexação, assinatura digital, entrega eletrônica, assim como controle 
de qualidade, administração e gerência da linha de produção, simultaneamente. 

6.1.5.   Apresentar, juntamente com a proposta: 

6.1.5.1.            Declaração de Vistoria conforme estabelecido neste Termo de Referência; 

6.1.5.2.            No caso de optar pela não realização da vistoria, deverão apresentar declaração 
na qual dispensa a necessidade de vistoria, dando ciência das informações contidas no edital 
da licitação e dos locais de prestação dos serviços, bem como do pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes a natureza dos serviços objeto desta contratação. 

7.         DA HABILITAÇÃO  

7.1.      Habilitação Técnica. 

7.1.1.   O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado em papel timbrado do emitente, em nome da empresa 
licitante, por período não inferior a 12 (doze) meses, com identificação e endereço completo 
dos signatários, que comprovem: 

7.1.1.1.            Experiência da empresa para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 
em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante 
executou ou executa serviços de digitalização em quantidade não inferior a 15.000.000 (quinze 
milhões) de imagens digitais ao ano, sendo considerada parcela de maior relevância e valor 
significativo; 

7.1.1.2.            A realização de Atividades de preparação dos documentos (recebimento, 
desmontagem e higienização), captura da imagem digital, reconhecimento de caracteres óptico e 
inteligente (OCR e ICR), controle de qualidade, indexação de conteúdo, assinatura digital e 
exportação ou transferência das imagens digitais para os sistemas da emitente e finalização 
(remontagem dos processos e devolução); 

7.1.3.3.            Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração(ões) de períodos 
concomitantes para comprovar a capacidade técnica de que trata o item anterior; 

7.1.3.4.            Somente serão aceitos atestados e cópias de contratos expedidos após a conclusão 
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 
para ser executado em prazo inferior; 

7.1.3.5.            As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados. 

7.1.2.   As quantidades exigidas se justificam por ser considerado o mínimo necessário para 
demonstrar a capacidade da LICITANTE de executar o escopo dos serviços em tempo hábil, 
atendendo aos níveis de serviço, considerando a prioridade e o caráter estratégico para a 
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Contratante. O quantitativo exigido para fins de atestado é de aproximadamente 30% da 
quantidade total estimada pelo Contratante. 

8.         DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

8.1.      Disposições Gerais 

8.1.1.   A prestação dos serviços de digitalização será realizada nas dependências da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, conforme local de entrega estabelecido neste Termo de 
Referência. 

8.2.      Implantação da Capacidade Operacional 

8.2.1.   A Contratada deverá estar apta para iniciar a prestação dos serviços, com capacidade 
planejada instalada e suficiente para cumprir com os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de 
Serviço, até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato. 

8.2.2.   A Contratada deverá planejar a capacidade para assegurar a disponibilidade de recursos 
adequados, em nível de capacidade suficiente para cumprir a execução do objeto no prazo do 
contrato e atender aos níveis mínimos de serviços esperados para atender a demanda de 
digitalização de documentos e processos físicos, incluindo, mas não limitado aos seguintes 
recursos: 

- equipamento scanner de produção com alimentação automática de folhas ou plano de mesa, de 
acordo com o tipo de documento, tais como capas de processo e outros envoltórios; 

- microcomputadores completos, com sistema operacional e softwares necessários, para as 
funções de, no mínimo, estação de digitalização, estação de controle de qualidade e estação de 
indexação; 

- sistema de gestão e controle do processo de digitalização, observados os requisitos mínimos 
estabelecidos neste Termo de Referência; 

- recursos para armazenamento temporário de arquivos de imagens digitais que ainda não 
tenham sido exportados para o(s) sistema(s) da Contratante; 

- equipamento de rede switch para manter os ativos de rede da Contratada em rede separada, 
caso esta entenda necessário; 

- estabilizadores de rede elétrica, caso entenda necessário; 

- equipe de profissionais; 

- todo e qualquer material de consumo de escritório. 

8.2.3.   A Contratada deverá produzir e manter o Plano de Capacidade a ser instalada contendo 
as quantidades de equipamentos, pessoas e demais recursos materiais necessários ao 
atendimento da demanda, a ser entregue à Contratante na data da reunião inicial. 
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8.2.4.   A implantação da capacidade instalada planejada para prestação do serviço inclui a 
parametrização da captura da imagem, reconhecimento de caracteres óptico e inteligente (OCR e 
ICR), definição das operações de tratamento das imagens digitais, tipo de compactação dos 
arquivos, disponibilidade de certificado digital e customização do sistema de gestão e controle 
do processo de digitalização para entregar os processos digitalizados. 

8.2.5.   A Contratante irá disponibilizar infraestrutura e espaço físico para instalação da 
capacidade planejada pela Contratada para execução dos serviços digitalização, incluindo: 

- infraestrutura elétrica, de dados, iluminação, ar-condicionado e mobiliário; 

- infraestrutura para o armazenamento definitivo dos arquivos de imagens digitais que pertençam 
aos processos digitalizados, após serem exportados para o(s) sistema(s) da Contratante; 

- infraestrutura de rede que permita a exportação dos processos digitalizados para o(s) sistema(s) 
da Contratante, conforme condições e requisitos técnicos a serem acordados com a Contratada. 

8.2.6.   A Contratada será totalmente responsável pela operação e manutenção dos ativos de 
serviços objeto desta contratação, observado os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de 
Serviço estabelecidos neste Termo de Referência. 

8.3.      Sistema de Gestão e Controle do Processo de Digitalização 

8.3.1.   O processo usado para prestação do serviço de digitalização deverá ser realizado com 
suporte de sistema de controle e gestão integrado com módulos, recursos e funcionalidades 
capazes de suportar cada uma das etapas a serem executadas, desde o registro dos lotes a serem 
digitalizados até a entrega no(s) sistema(s) da Contratante. 

8.3.2.   Para os fins desta contratação, entende-se por sistema integrado de gestão e controle do 
processo de digitalização os módulos componentes de um único sistema, assim como softwares 
e aplicações com capacidade de funcionamento integrado e intercâmbio de informações, ainda 
que de fabricantes diferentes. 

8.3.3.   O sistema de controle e gestão do processo de digitalização deverá ser instalado e 
mantido pela Contratada on-promise com recursos próprios e as suas expensas de modo que 
fique acessível aos usuários da rede local da Contratante que estejam previamente cadastrados. 

8.3.4.   A Contratada deverá providenciar o número de licenças necessárias para uso do sistema 
pelos usuários envolvidos com a prestação dos serviços, além daqueles que foram designados 
pela Contratante para inspeção e avaliação da qualidade. 

8.3.5.   O sistema de que trata o item anterior deverá possuir, no mínimo, recursos e 
funcionalidades que permitam o controle de recebimento dos processos físicos, a captura da 
imagem, sua indexação e reconhecimento dos seus caracteres, o controle de qualidade, a gestão 
do processo de trabalho, a entrega das imagens digitais em sistemas externos por meio de 
integração via web service e garantir a segurança da informação, observado os seguintes 
requisitos: 

8.3.6.   Controle de recebimento dos processos que permita: 
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- Registrar, organizar e gerenciar os lotes de imagens digitais de modo que seja possível criar 
uma estrutura de pastas que represente sua origem (unidades da estrutura organizacional), os 
lotes, processos e volumes aos quais pertençam; 

- Recuperar informações sobre os processos recebidos para digitalização por critérios de busca 
tais como data do recebimento, data da entrega no(s) sistema(s) da Contratante, origem, n° do 
lote, n° do processo, além de outros que a Contratante entenda necessário; 

- Gerar e reconhecer etiqueta de código de barras para acompanhar e gerenciar a tramitação do 
processo físico durante o processo de digitalização. 

8.3.7.   Captura da imagem que permita atender os requisitos especificados no Processo de 
Execução do Serviço e ainda: 

- Definição de parâmetros que influenciem na qualidade da imagem para torná-la fiel ao original 
ou melhorar o desempenho de procedimentos posteriores, tais como tipo de compactação, brilho, 
contraste e luminosidade; 

- Criação de perfis de digitalização de acordo com o tipo de documento para recuperação e 
utilização posterior, inclusive em operações em lote; 

- Visualização de miniaturas das imagens digitais; 

- Separação automática dos lotes de processo e volumes recebidos para digitalização e 
identificação do local de armazenamento das imagens digitais capturadas com base na leitura das 
informações do código de barras gerado e atribuído ao processo físico no recebimento. 

8.3.8.   Indexação das imagens digitais conforme os requisitos especificados no item no Processo 
de Execução do Serviço e ainda: 

- Indexação de todas as imagens que correspondam a um volume de um processo de forma 
individual ou em lote automática ou manual com dupla checagem; 

- Indexação a partir de dados obtidos de conexão com bando de dados externo; 

- Indexação por meio de reconhecimento de caracteres (OCR), inclusive em áreas específicas 
selecionadas na imagem digital; 

- Utilização dos campos de índice para nomear os arquivos de imagens; 

- Exportação de arquivos de imagens digitais indexados em arquivo multipáginas em formato 
conforme acordado com Contratante; 

- Produção dos arquivos multipáginas com base em separadores, número de páginas ou tamanho 
do arquivo; 

- Possibilidade de criação de dicionário de termos; 
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8.3.9.   Reconhecimento de caracteres com capacidade para atender aos requisitos especificados 
e que permita a conversão automatizada de um grande volume de documentos com textos 
impressos ou escritos à mão. 

8.3.10. Controle de qualidade que permita aos usuários conferir a qualidade das imagens digitais 
produzidas, realizar ajustes e corrigir erros para melhorar legibilidade e a qualidade da imagem 
conforme requisitos aqui estabelecidos, antes da entrega a Contratante, e ainda: 

- Tratamento de imagens por meio da aplicação de perfis de configuração com parâmetros, 
operações e formas de compactação, durante ou após a digitalização; 

- Controle de seleção de áreas para aplicação de tratamento de imagem em pontos específicos da 
imagem digital. 

- Incluir, ainda que por meio de redigitalização, ou excluir imagens digitais de um volume de 
processo, conforme o seu lote e sua origem registrada durante o recebimento do processo físico; 

- Visualização das imagens contidas em um volume para inspeção e avaliação da qualidade pela 
Contratante; 

8.3.11. Gestão de Workflow para: 

- Possibilitar a criação, parametrização e controle de processos definidos para gerenciar e 
controlar todo o ciclo de vida dos arquivos de imagens digitais, conforme as etapas previstas 
neste termo referência; 

- Permitir a pré-definição e gerenciamento automático de responsabilidades, atividades, 
procedimento de escalonamento e alertas ou notificações para os responsáveis pelas próximas 
etapas do fluxo de trabalho ou supervisores. 

- Recuperar e usar os dados armazenados sobre as atividades e procedimentos para produção de 
relatórios gerenciais. 

- Os relatórios deverão fornecer informações sobre a produtividade do período: número de lotes, 
número de processo, número de volumes, número de imagens digitais produzidas; 

- Os relatórios devem estar disponíveis para visualização na tela assim como para impressão. 

- O sistema deve suportar a customização da visualização de informações para atender 
necessidades específicas de gerenciamento da Contratante. 

- Os relatórios serão entregues diariamente aos responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização 
e gestão do contrato designados pela Contratante, para controle, se outra não for a periodicidade 
estabelecida. 

8.3.12. A Contratada deverá possibilitar que o sistema processual da Contratante seja integrado 
com o seu sistema de Gestão e Controle do processo de digitalização para obter e fornecer 
funcionalidades conforme a necessário. 
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8.3.13. O sistema deverá possuir garantia das propriedades de segurança da informação por meio 
de controle e gerenciamento do acesso de usuários e estações de trabalho, observado os 
seguintes requisitos: 

- Assinatura digital dos arquivos com as imagens digitais, de forma individual ou em lote; 

- Definição dos níveis de acesso à estrutura de pastas; 

- Controle de acesso das estações de trabalho, com manutenção de log de acesso contendo o 
histórico de eventos gerados por ela; 

- Controle de acesso dos usuários aos arquivos de imagem digital por meio da definição de 
grupos ou níveis de acesso, com manutenção de log de acesso contendo o histórico de eventos 
gerados por eles; 

- Controle de acesso dos usuários aos recursos e funcionalidades do sistema por meio da 
definição de grupos e permissões de acesso; 

- Criação e manutenção de histórico (logs) com todos os eventos realizados em quaisquer 
módulos ou aplicações do sistema, com informação, no mínimo, do usuário e da estação que o 
realizou uma operação, o que foi realizado e quando. 

8.3.14. O sistema deverá fornecer arquivo de ajuda para utilização dos seus recursos e 
funcionalidades. 

8.4.      Requisição do Serviço 

8.4.1.   A solicitação dos serviços de digitalização será encaminhada à Contratada, por meio de 
Ordem de Execução de Serviço ou Solicitação de Serviço emitida pela Contratante conforme 
modelo constante deste Termo de Referência. 

8.5.      Acervo de Documentos e Processos Físicos 

8.5.1.   A Contratada deverá digitalizar todos e quaisquer documentos que pertençam aos autos 
de processos físicos do lote encaminhado para digitalização, tais como papéis A4, A3, A2, A0, 
carta, ofício, executivo entre outros, com gramaturas variadas entre 41 g/m² e 209 g/m². 

8.5.1.1.            O papel de suporte físico da maioria dos documentos do acervo possui tamanho 
A4 e Ofício, com gramatura entre 75 e 90 g/m². 

8.5.2.   A digitalização de documentos rasgados deverá ser precedida de reparação preventiva de 
acordo com orientações, métodos e instrumentos, previamente definidos e acordados com a 
Contratante, de modo que fiquem em condições de serem digitalizados. 

8.5.2.1.            Em caso de danos, considerados como permanentes pela Contratada, aos 
documentos, esta deverá notificar formalmente a Contratante em até 24 horas da ocorrência. 

8.5.2.2.            Qualquer dano eventual causado pela Contratada às folhas dos autos de processos 
físicos do acervo deverá ser relatado em registro de ocorrência a ser apresentado à Contratante 
em até 24 horas. 
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8.5.3.   A Contratada não poderá eliminar páginas contidas nos autos de processos e volumes do 
lote encaminhado para digitalização sem autorização da Contratante. 

8.6.      Processo de Execução do Serviço 

8.6.1.   Disposições Gerais 

8.6.1.1.            O serviço de digitalização do acervo físico será executado cumprindo, no 
mínimo, as etapas de recebimento, preparação, captura da imagem, controle de qualidade, 
indexação, reconhecimento de caracteres, assinatura digital, entrega e finalização, as quais 
poderão ser ajustadas desde que previamente acordado com a Contratante. 

8.6.2.   Recebimento dos Documentos e Processos Físicos 

8.6.2.1.            Os documentos e processos físicos a serem digitalizados serão recebidos pela 
Contratada mediante Guia de Remessa emitida pela Contratante contendo a relação com 
identificação dos processos, origem, quantidade de volumes e indicativo da sequência para 
digitalização, devendo o responsável pelo recebimento realizar a conferência das informações e 
assinar protocolos de recebimento, conforme orientações da Contratante, observando no 
mínimo: 

- Se todos os processos e volumes relacionados na Guia de Remessa emitida pela Contratante 
estão contidos no lote; 

- Se a sequência dos processos e volumes do lote está de acordo com aquela relacionada na Guia 
de Remessa emitida pela Contratante; 

- Toda e qualquer anormalidade que deva ser tratada antes de encaminhar os processos físicos 
para as etapas posteriores da execução do serviço. 

8.6.3.   Preparação dos Documentos e Processos Físicos 

8.6.3.1.            Todos os documentos e processos físicos deverão ser preparados para o processo 
de execução da digitalização por meio da realização, no mínimo, das atividades de desmontagem 
e higienização dos autos. 

8.6.3.2.            A desmontagem inclui a desencadernação dos documentos dos processos e 
volumes, individualizando cada folha, na verificação e ajuste de partes dobradas, amassadas, 
rasgadas ou agrupadas, assim como na conferência e ordenação de modo que todas as folhas 
estejam na mesma direção. 

8.6.3.3.            A higienização inclui a retirada de bilhetes, marcadores, anotações, documentos 
inseridos nos autos e que não façam parte dele, assim como quaisquer sujidades e corpos 
estranhos, tais como: prendedores metálicos, grampos, clips, insetos e outros agentes que 
possam provocar a deterioração dos documentos ou prejudicar a captura da imagem. 

8.6.3.4.            Ao final da etapa de preparação, as folhas deverão acondicionadas dentro das 
capas dos processos e volumes aos quais pertençam, sem afixação, e amarradas com barbante ou 
elástico para evitar perda ou extravio. 
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8.6.4.   Captura da Imagem Digital 

8.6.4.1.            A Contratada deverá realizar a captura da imagem digital de forma que seja 
garantido o máximo de fidelidade entre a imagem digital gerada e o documento original, 
considerando suas características físicas e estado de conservação. 

8.6.4.2.            A Contratada deverá realizar a digitalização das capas dos processos e volumes, 
além de outros envoltórios, conforme orientações e critérios de conveniência da Contratante. 

8.6.4.3.            As folhas em branco ou com carimbo que indique essa condição não serão objeto 
de faturamento, devendo todas as imagens que correspondam a elas ser excluídas de modo que 
não constem nos documentos e processos digitalizados. 

8.6.4.4.            Após os lotes terem sido cadastrados no sistema de controle e gestão do processo 
de digitalização, a Contratada deverá realizar a etapa de captura de imagem digital utilizando 
módulo de software do sistema específico para esta finalidade, observados os parâmetros 
mínimos de qualidade e desempenho a seguir: 

- Qualidade de resolução óptica mínima de 240 dpi; 

- Qualidade de resolução tonal: bitonal, escala de cinza, neste último caso quando a qualidade da 
captura estiver comprometendo a qualidade da imagem digital ou colorida, conforme tipo de 
documento; 

- Captura da imagem em modo simplex, com velocidade mínima de 60 páginas por minuto, ou 
duplex, com velocidade mínima de 120 imagens por minuto, em única passagem, por meio da 
leitura simultânea dos lados do papel; 

- Captura das imagens em lotes por meio de alimentação automática de documentos (ADF), com 
capacidade de alimentação mínima para 250 folhas; 

- Remoção automática de páginas em branco; 

- Detecção de alimentação múltipla de documentos para captura da imagem; 

- Reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 

- Reconhecimento inteligente de caracteres para documento escrito à mão; 

- Processamento para tratamento automático dos arquivos de imagens digitais em tempo de 
execução da captura da imagem ou posterior, conforme os requisitos mínimos a seguir: 

* Reconhecimento das margens da imagem digital para eliminar áreas que não fazem parte 
documento original (Edge detection/Cropping); 

* Alinhamento horizontal e vertical automático (Deskewing) das informações da imagem 
digitalizada para correção de problemas em função de falhas na alimentação do lote ou outros 
erros de alinhamento, assim como para facilitar, acelerar e proporcionar maior precisão ao 
processo de reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 
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* Remoção de manchas, ruídos, fundos, bordas e sombras das imagens digitais capturadas 
(Speckle removal e Deshade) para otimizar a compressão do arquivo e proporcionar maior 
precisão ao processo de reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 

8.6.4.5.            A Contratada deverá entregar os representantes digitais derivadas de acesso, sem 
páginas em branco, geradas em formato PDF/A, de acordo com a necessidade da Contratante, 
com todas as imagens que pertençam a um volume de processo em um arquivo de múltiplas 
páginas. 

8.6.4.6.            Em cada processo digitalizado deverá constar Certidão de Validação assinada 
digitalmente atestando sua correspondência com o processo físico, inserida como último 
documento, externamente aos seus volumes, conforme modelo e orientações previamente 
definidos pela Contratante. 

8.6.4.7.            Os representantes digitais derivadas de acesso deverão ser armazenados 
temporariamente pela Contratada até que sejam entregues e armazenadas de forma definitiva no 
sistema processual eletrônico da Contratante. 

8.6.4.8.            As derivadas de acesso produzidas não poderão ultrapassar o tamanho máximo de 
10 Mega Bytes, devendo a Contratada dividir o arquivo ou refazer a digitalização, conforme 
orientado pela Contratante. 

8.6.4.9.            Para fins de armazenamento, a derivada de acesso poderá sofrer reduções de 
informações que possibilitem a otimização do tamanho do arquivo, desde que sem perda da 
qualidade e conforme orientações e critérios de conveniência da Contratante. 

8.6.4.10.          A Contratada deverá utilizar identificador dos representantes digitais dos 
processos físicos, unívoco, persistente, permanente, sucinto, com estrutura consistente e que 
sempre permita a sua localização, de forma que não existam no acervo de processos digitais dois 
representantes digitais com identificadores iguais, conforme esquema para geração de 
identificador (file name) previamente definido pela Contratante. 

8.6.5.   Indexação dos Arquivos de Imagens Digitais 

8.6.5.1.            A Contratada deverá realizar a indexação dos documentos digitais derivadas de 
acesso antes de realizar a entrega no sistema da Contratante, conforme os campos de índices, 
quando indicados, na Ordem de Execução de Serviço. 

8.6.5.2.            A Contratada deverá indexar as derivadas de acesso com, no mínimo, campos de 
índices para o número do processo físico e número do volume aos quais pertençam. 

8.6.5.3.            O sistema integrado de controle e gestão usado pela Contratada deverá permitir, 
no mínimo, a verificação e validação dos valores registrados nos campos de índice por meio de 
máscaras ou banco de dados externos; e checagem de duplicidade. 

8.6.6.   Reconhecimento de Caracteres 

8.6.6.1.            Todas as derivadas de acesso deverão passar pelo processo de reconhecimento de 
caracteres, antes da entrega no sistema da Contratante, ainda que a imagem digital tenha sido 
gerada a partir de documentos escritos à mão. 
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8.6.6.2.            O reconhecimento de caracteres de que trata o item anterior deverá adicionar uma 
camada de texto ao documento digital para produzir uma derivada de acesso indistinguível da 
original e completamente pesquisável. 

8.6.6.3.            O reconhecimento de caracteres também deverá garantir que o arquivo gerado 
tenha o mesmo layout do documento digital de origem, respeitando a disposição do texto do 
documento original. 

8.6.6.4.            Na impossibilidade de reconhecimento de uma palavra, frase, ou trecho do 
arquivo da imagem digital, esta deverá ser substituída pela imagem da palavra, frase ou trecho 
na posição exata onde deveria estar no texto reconhecido. 

8.6.6.5.            O processo de reconhecimento de caracteres deverá observar, no mínimo, os 
padrões de qualidade e desempenho a seguir: 

- O reconhecimento de caracteres deve gerar um arquivo textual com o mesmo layout do 
documento digitalizado, respeitando a disposição do texto em colunas e áreas existentes no 
original; 

- Reconhecimento de caracteres em imagens de arquivos digitais produzidos a partir de 
documentos impressos ou manuscritos (OCR/ICR); 

- O reconhecimento de caracteres em imagem de documentos impressos deverá ser realizado 
independente da fonte utilizada nas folhas dos autos de processos físicos, ainda que complexas; 

- O reconhecimento de caracteres em documentos impressos deverá suportar no mínimo 10 
idiomas; 

- Reconhecimento de cedilha e caracteres acentuados comuns à língua portuguesa 
(ç,á,à,ã,é,ê,í,ó,ô,õ,ú, entre outros); 

- Reconhecimento de caracteres em diferentes tipos de documentos digitais: estruturados, 
semiestruturados e não estruturados; 

- Produção de representante derivada de acesso em formato PDF/A contendo a imagem do 
arquivo do digital e o texto reconhecido para torná-lo pesquisável; 

- Os caracteres devem ser reconhecidos e também as palavras de forma a possibilitar a pesquisa 
por palavras e frases; 

- Funcionamento do reconhecimento inteligente de caracteres com no mínimo 2 motores de 
leitura: para números e caracteres alfanuméricos, escalonados por algoritmo de votação. 

8.6.7.   Assinatura Digital 

8.6.7.1.            A Contratada deverá assinar digitalmente os documentos digitais por meio de 
certificado digital emitido por entidade certificadora registrada no ICP-Brasil, antes da entrega à 
Contratante. 
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8.6.7.2.            A Contratada deverá utilizar certificado digital compatível com o padrão de 
arquivos PDF/A usado pela Contratante, sem alteração de formato e de modo que possa ser 
visualizado o certificado incluso e a assinatura digital. 

8.6.7.3.            A Contratada deverá permitir a assinatura dos documentos digitais pelos 
servidores da Contratante, caso esta entenda necessário e forneça os certificados digitais a eles. 

8.6.8.   Controle de Qualidade 

8.6.8.1.            A Contratante realizará mensalmente a inspeção e avaliação dos serviços 
prestados total ou, considerando o grande volume e homogeneidade do acervo, parcialmente por 
amostragem, neste último caso, em quantitativos ou percentuais previamente definidos e 
acordados com a Contratada. 

8.6.8.2.            Após definida a forma de inspeção e avaliação de qualidade do item anterior, a 
Contratada deverá disponibilizar lotes digitalizados que tenham sido entregues no sistema 
processual da Contratante para fins de controle de qualidade. 

8.6.8.3.            O acompanhamento dos serviços prestados para fins de inspeção e avaliação da 
qualidade será realizado por meio de acesso ao módulo, aplicação ou sistema específico para 
esta finalidade, concedido pela Contratada aos servidores especialmente designados para 
acompanhamento, fiscalização e gestão do contrato. 

8.6.8.4.            O controle de qualidade do processo de digitalização deverá ser realizado pela 
Contratada por meio de procedimentos técnicos que permitam verificar a qualidade, legibilidade 
e a fidelidade das imagens digitais em relação ao documento original, assim como sua ordenação 
e integridade no processo digitalizado, a qualidade dos índices e do reconhecimento de 
caracteres, observando os parâmetros e característica técnicas mínimas requeridas para o serviço, 
contemplando, no mínimo, as formas de verificação a seguir: 

- Verificar se a qualidade da imagem digital, seu tamanho, resolução e demais características 
técnicas estão de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência, assim como 
em comparação com o documento original, considerando, no mínimo, se: 

- A imagem tem a resolução óptica especificada; 

- A imagem tem o tamanho acordado; 

- A resolução tonal da imagem está no modo de cor correto para garantir a melhor qualidade 
possível para a imagem; 

- O recorte da imagem está correto; 

- A imagem não apresenta rotação, inversão ou inclinação; 

- Não houve perda da nitidez da imagem; 

- Não há excesso de nitidez na imagem; 

- A imagem não apresenta interferências; 
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- Verificar se o padrão de nomenclatura de todos os processos, volumes e arquivos de imagens 
de digitais está de acordo com o que for definido pela Contratante; 

- Verificar se os formatos de arquivos de imagens digitais produzidos estão de acordo com as 
especificações técnicas deste Termo de Referência; 

- Verificar se os dados para indexação das imagens digitais estão conforme especificações da 
Contratante; 

- Verificar e remover do processo páginas em branco ou em duplicidade; 

- Verificar se a qualidade do reconhecimento de caracteres ótico ou inteligente está dentro dos 
percentuais de acerto estabelecidos; 

- Verificar se consta no processo digitalizado a Certidão de Validação; 

- Verificar e informar a Contratante, quando solicitado, a quantidade de processos, volumes e 
imagens digitais em um lote, assim como o tamanho médio dos arquivos digitais produzidos; 

- Verificar e corrigir outras características que podem atrapalhar a legibilidade dos documentos. 

8.6.8.5.            A Contratada deverá registrar as ocorrências quando o documento original seja 
ilegível e poderá, desde que acordado com a Contratante, apor carimbo eletrônico indicando que 
a digitalização está prejudicada devido à ilegibilidade do original. 

8.6.8.6.            A Contratada deverá refazer as etapas do serviço nas quais tenham sido 
identificadas falhas que derem causa a produção de arquivos de imagem digital que de qualquer 
forma estejam fora dos padrões de qualidade e características técnicas exigidas neste Termo de 
Referência, observando os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço, sem qualquer 
ônus para a Contratante. 

8.6.8.7.            A Contratada deverá fornecer todos os dados e informações estatísticas e de 
monitoramento da prestação dos serviços necessários à inspeção e avaliação da qualidade pela 
gestão e fiscalização do contrato, sempre que solicitados pela Contratante. 

8.6.9.   Entrega dos Arquivos de Imagens Digitais 

8.6.9.1.            A Contratada deverá realizar a entrega dos documentos digitais derivadas de 
acesso no sistema processual da Contratante por meio de web service e utilizando os padrões 
para intercâmbio de informações de processos judiciais e assemelhados, conforme padrões 
técnicos, condições e orientações fornecidas pela Contratante, se de outro modo não for 
acordado entre as partes. 

8.6.9.2. Todas as customizações necessárias para que o sistema de gestão e controle do processo 
de digitalização realize a entrega para o sistema da Contratante serão realizadas pela Contratada 
sem nenhum ônus adicional. 

8.6.10. Finalização 
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8.6.10.1.          A remontagem dos processos físicos será realizada pela Contratada após a entrega 
das respectivas derivadas de acesso, se de outra forma não for definido pela Contratante. 

8.6.10.2.          A Contratada deverá remontar os processos físicos colocando todas as peças 
dentro da respectiva capa, devidamente fixadas e em ordem: sem páginas faltantes, respeitando a 
numeração das folhas, no mesmo estado de conservação que foi recebido. 

8.6.10.3.          A Contratada deverá devolver os processos físicos organizados em lotes na 
mesma ordem de sequência em que foram entregues pela Contratante, conforme relacionados na 
Guia de Remessa. 

8.6.10.4.          A Contratada deverá indicar na Guia de Remessa, após a devolução dos processos 
físicos, no mínimo, que o lote foi digitalizado, além de outras informações que forem 
estabelecidas pela Contratante. 

8.6.11. A Contratada deverá notificar imediatamente os fiscais do contrato, qualquer que seja a 
etapa da execução do serviço, caso seja constatado que há folhas faltantes nos autos dos volumes 
dos processos físicos. 

8.7.      Segurança da Informação 

8.7.1.   Todos os serviços deverão ser prestados exclusivamente nas dependências da 
Contratante, ficando sob responsabilidade desta, toda logística relacionada a movimentação dos 
processos físicos até o recebimento pela Contratada. 

8.7.1.1.            Não será permitida a retirada de autos de processos físicos pela Contratada do 
espaço físico reservado para prestação dos serviços. 

8.7.2.   A Contratada deverá elaborar e entregar o Termo de Compromisso, conforme modelo 
constante deste Termo de Referência, assinado por seu representante legal, e Termo de Ciência 
para cada empregado alocado para a execução do objeto desta contratação. 

8.7.3.   A Segurança da Informação dos arquivos de imagens digitais armazenados de forma 
temporária pela Contratada até sua entrega no sistema da Contratante será de inteira 
responsabilidade daquela, observado os termos de compromisso e ciência previstos neste Termo 
de Referência. 

8.7.4.   Não será permitida a utilização de qualquer tipo de tecnologia de mídia móvel dos 
empregados da Contratada, tais como: pen-drive, CD, DVD, HD externo e similares; para os 
quais possa haver cópia de informações sobre responsabilidade da Contratada. 

8.7.5.   Todos os ativos de serviços da Contratada estarão sujeitos às políticas, normas e 
procedimentos de Segurança da Informação da Contratante. 

8.7.6.   Encerrada a prestação dos serviços, todos os equipamentos utilizados deverão passar por 
procedimento que garanta a exclusão de forma definitiva de todos os dados temporários usados 
na execução do objeto e poderão ser submetidos à avaliação de equipe técnica da Contratante 
conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. 

8.8.      Acordo de Níveis Mínimos de Serviço 
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8.8.1.   Disposições Gerais 

8.8.1.1.            Os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço desta seção têm como 
objetivo assegurar os padrões de qualidade e desempenho esperados para execução do objeto da 
contratação, sem prejuízo dos já especificados em outras partes deste Termo de Referência. 

8.8.2.   Garantia de Produtividade Mínima 

8.8.2.1.            Com o objetivo de aferir eficiência dos serviços de digitalização dos documentos 
e processos físicos do acervo da Contratante e sua capacidade de cumprir o objeto dentro do 
prazo do contrato, será utilizado um indicador de produtividade mínima garantida pela 
Contratada. 

8.8.2.2.            A Contratada deverá garantir durante a vigência do contrato uma produtividade 
mínima mensal de 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentas mil) imagens digitais. 

8.8.2.3.            O cumprimento da meta de produtividade mínima será aferido pela 
contabilização da quantidade de imagens digitais constantes dentro dos volumes digitalizados, 
totalizadas por processos incluídos no sistema processual da Contratante. 

8.8.2.4.            A aferição de que trata o item anterior será realizado ao final de cada mês, por 
meio de recebimento provisório, com base em fatura de prestação de serviço fornecido pela 
Contratada. 

8.8.2.5.            A aferição terá início a partir do segundo mês de execução contratual, após o 
recebimento da primeira Guia de Remessa pela Contratada. 

8.8.2.6.            Quando a Contratada exceder a meta de produtividade mínima garantida, a 
quantidade excedente será eventualmente considerada para o cumprimento da meta nos meses 
subsequentes. 

8.8.2.7.            O não cumprimento da meta de garantia de produtividade mínima, aferida nos 
termos dos itens anteriores, em quantidade inferior a 95% sujeitará a Contratada à aplicação de 
penalidade estabelecida neste Termo de Referência. 

FAIXA DE PRODUTIVIDADE  MULTA  INCIDÊNCIA  
Acima de 95% até 99% 0,2% 

Sobre o valor da fatura. 

De 90% até 95% 0,4% 
De 85% até 90% 0,6% 
De 80% até 85% 0,8% 
De 75% até 80% 1,0% 
Abaixo de 75% Inexecução Parcial 

8.8.3.   Garantia de Qualidade Mínima 

8.8.3.1.            Com o objetivo de aferir a eficácia dos serviços de digitalização dos documentos 
e processos judiciais físicos do acervo da Contratante e sua capacidade de atender aos padrões de 
qualidade, com um baixo índice de retrabalho, será utilizado um limite máximo para não 
conformidades observadas por meio dos procedimentos de inspeção e avaliação da qualidade. 
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8.8.3.2.            Ultrapassado qualquer dos limites máximos de não conformidades mensais 
aceitáveis, aferidos nos termos deste documento, a Contratada estará sujeita ao ajuste de 0,5% 
por cada item descumprido sobre valor da fatura do período em que for constatado o 
descumprimento. 

8.8.3.3.            A quantidade máxima de não conformidades será medida mensalmente por 
ocorrência conforme os limites estabelecidos na tabela a seguir: 

Item Descrição da não conformidade 
Limite 

Aceitável 
1 Arquivos de imagens digitais sem assinatura digital. 2 

2 
Processo digital entregue sem a Certidão de 
Validação. 

2 

3 
Ausência de arquivos de imagens digitais para as 
folhas que estejam contidas nos autos de um 
processo físico. 

2 

4 Arquivos de imagens digitais em branco. 5 

5 
Arquivos de imagens digitais com dados incorretos 
nos campos de índice. 

5 

6 

Nome dos arquivos de imagens digital fora dos 
padrões de nomenclatura acordados com a 
Contratante ou sem correspondência com o seu 
conteúdo. 

5 

7 
Arquivos de imagens digitais entregues em formato 
diferente do acordado com a Contratante. 

5 

8 

Qualidade da imagem digital em comparação com o 
original abaixo dos padrões estabelecidos neste 
Termo de Referência, implicando em qualquer tipo 
de retrabalho. 

10 

9 
Arquivos de imagens digitais em ordem de 
sequência diferente daquela em que aparecem as 
folhas originais no processo físico. 

10 

8.8.3.4.            Caso a inspeção e verificação de qualidade realizada, com base na tabela do item 
anterior impliquem na rejeição de imagens digitais em quantidade igual ou superior a 2%, será 
aplicada glosa de 1% sobre o valor da fatura do período em que for constatada a rejeição. 

8.8.3.5.            A precisão do resultado do reconhecimento óptico de caracteres (OCR) não será 
inferior a 95% para texto impresso e 90% para textos escritos à mão, ficando a Contratada 
sujeita a glosa de 0,5% sobre a fatura do período. 

8.8.3.6.            A precisão será calculada na proporção do número de palavras corretamente 
reconhecida sem erro ortográfico sobre o número de palavras reconhecidas pelo sistema de 
gestão e controle do processo de digitalização a partir do documento original. 

8.8.3.7.            Caso a precisão fique abaixo do percentual estabelecido em função da baixa 
qualidade ou do conteúdo do documento original a Contratante poderá autorizar o aceite do 
serviço. 
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8.8.3.8.            A Contratada deverá realizar a substituição dos arquivos de imagens digitais com 
vícios, defeitos ou que não atendam aos padrões de qualidade e desempenho especificados neste 
Termo de Referência em até 24 horas. 

8.8.4.   Caso a Contratada não alcance os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço 
em virtude de fatos ou circunstâncias, de qualquer natureza, que comprovadamente sejam 
atribuíveis a Contratante, não estará sujeita aos ajustes na fatura previstos nessa seção. 

9.         PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

9.1.      Toda a execução do objeto, deverá ser realizado nas dependências da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, Edifício Sede I, quadra 2, bloco G, 2º Subsolso, 70070-933, Brasília/DF, em 
espaço destinado para tal conforme especificado neste Termo de Referência. 

9.2.      A Contratada deverá estar instalada, com os recursos humanos, materiais e 
equipamentos, apta a executar os serviços na produtividade mínima mensal exigida neste Termo 
de Referência em até 15 (quinze) dias úteis da assinatura do contrato. 

9.2.1.   Caso a Contratada esteja apta para iniciar a operação em prazo inferior ao oferecido no 
item anterior, o período restante será considerado como de adaptação e sua produção não estará 
sujeita aos níveis mínimos de serviços relacionados à produtividade mínima. 

9.2.2.   O prazo máximo para execução do objeto será de 24 (vinte e quatro) meses que 
corresponde ao prazo de vigência do contrato,  sendo incluso neste o prazo para a instalação  dos 
ativos necessários ao início da prestação do serviço. 

9.3.      A tabela a seguir consolida os prazos que devem ser cumpridos pela Contratada, sem 
prejuízos de outro que estejam previstos neste Termo de Referência: 

ITEM DESCRIÇÃO  PRAZO 

1 
Assinatura do contrato a contar da comunicação 
pela Contratante 

Até 5 dias úteis 

2 Reunião inicial a contar da assinatura do contrato. Até 3 dias úteis 
3 Entrega do Plano da Capacidade a ser instalada. Na da data da reunião inicial 
4 Entrega do Termo de Compromisso. Na da data da reunião inicial 

5 
Entrega do Termo de Ciência a contar da reunião 
inicial. 

Até 5 dias úteis 

6 
Instalação de todos os ativos de serviços a contar 
da assinatura do contrato. 

Até 15 dias úteis 

7 
Início da Prestação do Serviço a contar do 
recebimento da Ordem de Execução do Serviço. 

Até 1 dia útil 

8 
Entrega da Declaração de Garantia dos Serviços 
Prestados a contar do encerramento do contrato. 

Até 5 dias úteis antes do 
encerramento 

10.       DA GARANTIA 

10.1.    Os serviços prestados terão garantia de 12 (doze) meses contados da data de 
encerramento do contrato, devendo a Contratada entregar declaração de garantia ao final da 
prestação dos serviços conforme modelo constante deste Termo de Referência. 
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10.2.    A Contratante poderá rejeitar os arquivos de imagens digitais durante o período de 
vigência da garantia dos serviços prestados quando constatado que os arquivos de imagens 
digitais não atendem as condições e padrões de qualidade e desempenho especificados neste 
Termo de Referência. 

10.2.1. A Contratada deverá realizar a substituição dos arquivos de imagens digitais com vícios 
ou defeitos em até 48 horas contadas do acionamento da garantia pela Contratante. 

10.2.2. O acionamento da garantia pela Contratante será realizado por qualquer meio hábil de 
comunicação previamente acordado com a Contratada durante o período de vigência do contrato. 

10.3.    A garantia fornecida pela Contratada incluiu a proteção contra vícios e defeitos que 
decorram da instalação, montagem, configuração e desgaste excessivo de quaisquer dos ativos 
usados para prestação do serviço. 

11.       DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1.    A responsabilidade ética e legal pelo descarte de bens e materiais usados na execução 
dos serviços que tenham chegado ao fim da sua via útil será da Contratada detentora da solução. 

11.2.    No caso de descarte de bens e materiais usados na execução dos serviços deverá ser 
observado os procedimentos aqui estabelecidos e outros requisitos de segurança da informação 
da Contratante. 

12.       DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

12.1.    Manusear o acervo de documentos e processos físicos, conforme a legislação vigente 
normas, regulamentos e recomendações da Contratante. 

12.2.    Oferecer as condições físicas e técnicas para o manuseio e segurança do acervo original 
de documentos e processos judiciais. 

12.3.    Utilizar equipamentos que não ofereçam risco evidente ou potencial ao acervo de 
documentos e processos físicos da Contratante. 

12.4.    Fazer o controle de qualidade das imagens digitais, dos metadados técnicos e do 
reconhecimento de caracteres. 

12.5.    Realizar a entrega dos formatos de arquivos digitais requeridos e nas condições indicadas 
pela Contratante. 

12.6.    Não realizar intervenção física em documentos e processos originais, devendo, quando 
for o caso, relatar os incidentes à Contratante. 

12.7.    Zelar pela segurança de todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato, conforme termos de compromisso e de ciência. 

12.8.    Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá 
responder pela fiel execução do contrato. 
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12.9.    Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Comissão de Fiscalização e 
Gestão do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual. 

12.10.  Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou 
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação 
contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento 
da execução dos serviços pela Contratante. 

12.11.  Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de 
Tecnologia da Informação pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o 
fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida 
necessária. 

12.12.  Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 

12.13.  Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de 
Tecnologia da Informação durante a execução do contrato, conforme estabelecido neste Termo 
de Referência. 

12.14.  Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia 
da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo, 
mas não limitado, a documentação sobre incidentes, as derivadas de acesso e as bases de dados 
produzidas na etapa de indexação dos arquivos de imagens digitais. 

12.15.  Não violar o sigilo por si ou por pessoal alocado na prestação de serviço. 

12.16.  Não permitir a utilização de qualquer tipo de tecnologia de mídia móvel de propriedade 
por seus empregados, durante a execução dos serviços. 

13.       DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

13.1.    Apresentar previamente o acervo identificado; 

13.2.    Estabelecer previamente os formatos digitais a serem gerados e entregues; 

13.3.    Supervisionar o serviço contratado durante o período de execução; 

13.4.    Avaliar o serviço e produtos contratados no momento de entrega; 

13.5.    Nomear Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato, indicando o Gestor e Fiscais 
Técnicos e Administrativos para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

13.6.    Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Execução 
de Serviço, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência; 

13.7.    Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta 
aceita, conforme inspeções realizadas; 

13.8.    Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 
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13.9.    Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à Contratada, dentro dos prazos 
preestabelecidos em Contrato; 

13.10.  Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento 
da Solução de Tecnologia da Informação; 

13.11.  Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia 
da Informação por parte da Contratada, com base no prazo contratual. 

14.       DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

14.1.    O acompanhamento e fiscalização do contrato serão realizados por Comissão de 
Fiscalização e Gestão do Contrato, formada por servidores especialmente designados para 
compô-la após a sua assinatura, conforme atribuições especificadas nas normas que regem a 
contratação de Soluções de TI no âmbito da Administração Pública Federal. 

14.2.    A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato deverá acompanhar o cronograma de 
cumprimento da execução dos serviços para garantir que a produtividade alcançada está dentro 
do limite especificado para a conclusão do objeto dentro do prazo de vigência do contrato, 
conforme estabelecidos neste Termo de Referência. 

14.3.    A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato deverá realizar inspeção e avaliação da 
qualidade dos documentos digitalizados para garantir que o número de não conformidades está 
dentro limite especificado do Acordo de Níveis Mínimos de Serviços. 

14.4.    A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato deverá encaminhar a Contratada, para 
descontar da fatura, valor proporcional às glosas especificadas nos Níveis Mínimos de Serviços 
deste Termo de Referência, quando constatado que a Contratada não alcançou a produtividade 
mínima, ultrapassou o número máximo de não conformidades ou não prestou suporte adequado 
à Contratante. 

14.5.    A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato deverá proceder ao registro de 
ocorrências, assim como recomendar medidas saneadoras e tomar providências que sejam 
necessárias ao fiel cumprimento do contrato, comunicando imediatamente ao gestor os casos de 
infração, suscetíveis de aplicação de quaisquer penalidades ou rescisão contratual, conforme o 
Acordo de Níveis Mínimos de Serviços e Sanções constantes deste Termo de Referência. 

14.5.1. A omissão, total ou parcial, da Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato não 
eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelo adimplemento dos encargos ou serviços 
que são de sua competência. 

15.       DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

15.1.    As versões digitais dos autos dos processos físicos e documentos avulsos deverão ser 
entregues à Contratante para inserção no seu sistema processual, conforme especificado neste 
Termo de Referência. 

15.2.    O recebimento provisório será realizado pela Comissão de Fiscalização e Gestão do 
contrato mediante confecção e assinatura de Termo de Recebimento Provisório, observado o 
seguinte: 
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15.2.1. A Contratada apresentará, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação do 
serviço, relatório de faturamento com a quantidade total de imagens digitais entregues para o 
sistema da Contratante para fins de fiscalização do alcance da produtividade mínima 
especificada no Acordo de Níveis Mínimos de Serviços. 

15.2.2. Os serviços prestados serão recebidos mensalmente para inspeção e avaliação da 
qualidade para fins de fiscalização do atendimento do Acordo de Níveis Mínimos de Serviços a 
ser realizada em até 10 dias contados do recebimento do relatório previsto no item anterior. 

15.2.3. O valor das glosas aplicadas pela Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato durante 
o recebimento provisório deverá ser descontado pela Contratada para fins de emissão da nota 
fiscal. 

15.2.4. A Contratada deverá realizar a substituição dos documentos digitalizados com vícios, 
defeitos ou que não atendam aos padrões de qualidade e desempenho especificados neste Termo 
de Referência. 

15.2.5. Na hipótese prevista no item anterior, a prazo para o recebimento definitivo do objeto 
será interrompido. 

15.3.    O recebimento definitivo será realizado pelo gestor do Contrato mediante confecção e 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, após o ateste da pela Comissão de Fiscalização 
e Gestão do Contrato, que o objeto recebido está livre de vícios, defeitos, de acordo com os 
padrões de qualidade e desempenho especificados neste Termo de Referência e aderente aos 
termos contratuais. 

16.       DA GARANTIA CONTRATUAL  

16.1.    A Contratada deverá apresentar garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor total 
contrato, nos termos da lei, em até 10 dias úteis contados da notificação da Contratante. 

17.       DO REAJUSTE 

17.1.    O contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo previsto em contrato, 
aplicando-se o Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) - calculado pelo IPEA. 

17.2.    O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65, II, “d”, da 
Lei n. 8.666/1993. 

18.       DO PAGAMENTO 

18.1.    O pagamento pelos serviços prestados será realizado mensalmente em até 15 dias úteis 
mediante apresentação da fatura e nota fiscal emitida pelo estabelecimento da Contratada, após o 
recebimento definitivo do objeto pelo Gestor do contrato. 

18.1.1. A         emissão e apresentação da nota fiscal e fatura discriminada deverá ocorrer após o 
recebimento provisório, acompanhada de todo documentação necessária para comprovação das 
obrigações contratuais, condições de habilitação e qualificação previstas em lei, no contrato ou 
neste Termo de Referência. 
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18.1.1.1.          Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes às comprovações previstas no item anterior, ou na ocorrência de fatos e circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, tais como, obrigação financeira pendente, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras indicadas pela 
Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato. 

18.1.2. A nota fiscal deverá discriminar os serviços prestados, o período considerado, o 
quantitativo de imagens digitais entregues no período e o valor unitário e total, descontado da 
aplicação de eventuais glosas e sanções. 

18.1.2.1.          Para a definição dos valores mensais a serem pagos, a Contratada apresentará, no 
primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, relatório de faturamento com a 
quantidade total de imagens digitais entregues para o sistema da Contratante. 

18.1.2.2.          A produção indicada no relatório citado no item anterior poderá ser corrigida pela 
Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato, durante o recebimento provisório, por meio da 
elaboração de memória de cálculo que será usada como base para ajuste da fatura e emissão do 
documento fiscal. 

18.1.2.3.          O cálculo do valor do pagamento deverá observar o relatório de faturamento com 
a quantidade total de imagens digitais entregues para o sistema da Contratante, além de valores 
referentes a multas moratórias e compensatórias devidas pela Contratada, conforme sanções 
administrativas previstas neste Termo de Referência. 

18.2.    Por ocasião do pagamento, serão efetuadas as retenções determinadas em lei, sem 
prejuízo das retenções previstas neste instrumento. 

19.       DA VIGÊNCIA 

19.1.    O contrato vigorará até que o acervo de documentos e processos físico da SJDF seja 
digitalizado com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, nos termos §1° do Art. 57, da 
Lei nº 8.666/93. 

19.1.1. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, 
economicidade e oportunidade da contratação, juntamente com a realização de pesquisa de 
mercado que demonstre a vantajosidade dos preços contratados para a Administração. 

20.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

20.1.    A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na 
Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

20.2.    Pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA, expressas nesse Contrato ou 
pela execução insatisfatória do serviço, atrasos, omissão e outras falhas, serão impostas à 
CONTRATADA multas, por infração cometida, de acordo com os percentuais definidos a 
seguir, em especial nos seguintes casos: 

TIPO DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO  MULTA  
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1 

Atraso injustificado no cumprimento dos 
prazos estabelecidos no Termo de 
Referência,  quando o prazo for estipulado 
em dia útil. 

0,2% por dia útil de atraso, sobre o 
valor mensal do contrato, limitada a 
10 dias úteis. 
1% por dia útil de atraso, a partir do 
11º dia útil de atraso, limitado a 
10%, no total de 12% 

2 
Deixar de cumprir a meta de 
produtividade  mínima mensal de imagens 
estabelecida neste Termo. 

Percentuais estabelecidos no 
subitem Garantia de Produtividade 
Mínima 

3 
Deixar de cumprir orientação da 
contratante quanto à execução dos 
serviços. 

0,1% sobre o valor mensal do 
contrato, por ocorrência. 

4 
Deixar de cumprir as exigências relativas 
à Segurança e Medicina do Trabalho. 

0,2% sobre o valor mensal do 
contrato, por ocorrência. 

5 

Deixar de observar as determinações da 
CONTRATANTE quanto à permanência 
e circulação de seus empregados nos 
prédios 

0,1% sobre o valor mensal do 
contrato, por ocorrência. 

20.3.    As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, a 
critério da autoridade competente, e as justificativas deverão ser feitas por escrito e em 
formulário timbrado da CONTRATADA, fundamentada por fatos reais e comprováveis, e desde 
que formuladas conforme previsto no artigo 109 da Lei n° 8.666/93. 

20.4.    Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a execução total 
ou parcial do Contrato, deverá apresentar justificativa por escrito, nos casos previstos nos incisos 
II e V do parágrafo primeiro do art. 57 da Lei n° 8.666/93, até o vencimento destes, ficando a 
critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

20.5.    O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta nesta 
cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste 
instrumento. 

20.6     Vencido(s) o(s) prazo(s) citado(s) nos parágrafos anteriores, a CONTRATANTE oficiará 
à CONTRATADA, comunicando-a da data-limite para sanar a pendência. A partir dessa data, 
permanecendo a pendência,  considerar-se-á recusa, sendo aplicada à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 

20.6.1. multa de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue dos serviços contratados, 
pela inexecução parcial da obrigação, sendo facultado à CONTRATANTE, ainda, rescindir o 
Contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I e III do art.87 da Lei n° 8.666/93; ou, 

20.6.2. no caso de inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o Contrato, e 
aplicará multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, sendo-lhe facultado, 
ainda, aplicar as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei n° 8.666/93. 

20.7.    As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE pela CONTRATADA 
deverão ser recolhidas à conta específica da CONTRATANTE, podendo ser deduzidos das 
parcelas mensais a serem pagas, da garantia prestada, ou ainda cobrados judicialmente, 
obedecida esta ordem. 
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20.8.    Caso a CONTRATADA não tenha valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma 
estabelecida no parágrafo anterior. 

20.9.    A aplicação de multas, bem como a rescisão do Contrato, não impedem que a 
CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n° 
8.666/93. 

20.9.    A CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à CONTRATADA. 

20.10.  A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Contrato será precedida de 
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

21.       ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  
QUANT. 
TOTAL  

ESTIMADA  

PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
TOTAL  

1 
Serviços de Digitalização de 
documentos e processos físicos. 

Página/imagem 49.500.000 R$ 0,0739 R$ 3.658.050,00 

22.       ANEXOS 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

ANEXO II – LEIAUTE DO ESPAÇO FÍSICO 

ANEXO  III – MODELO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO 

ANEXO V – TERMO DE CIÊNCIA 

ANEXO VI – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

ANEXO VII – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - DECLARAÇÃO DE GARA NTIA DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS 

  

Declaramos para os devidos fins, e em cumprimento à cláusula_____ do Contrato SJ/DF n. 
____/____, que os processos físicos no escopo da Ordem de Execução de Serviço cujo número 
foi indicado abaixo foram por nós digitalizados, conferidos, indexados e entregues ao 
CONTRATANTE , sendo oferecida a garantia de qualidade dos serviços realizados por um 
período de 12 (Doze) meses, a contar do encerramento do referido contrato: 

  

Número do 
documento 

Data de 
encerramento do 

contrato 
Quantidade de folhas processadas 

N° OES     

 

__________________, ___de ____________de 20__. 

 

_____________________________________________ 

Representante legal (Nome completo e cargo) 

Carimbo e assinatura 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – LAYOUT DO ESPAÇO FÍSICO  
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – ORDEM DE EXECUÇÃ O DO SERVIÇO 

  

JUSTIÇA FEDERAL– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDER AL  

ORDEM DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

INTRODUÇÃO  

Por intermédio desta Ordem de Execução de Serviço será solicitado formalmente 
à Contratada a prestação de serviço relativos ao objeto do Contrato SJ/DF n. 
___/20__. 

1 – IDENTIFICAÇÃO  

ORDEM DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO Nº:  

  

CONTRATO Nº:    

CONTRATADA:    

Data da Emissão:    Área Requisitante do Serviço: 
Usuário Solicitante:   

E-mail:   Telefone:   

Solução de TI:   

  

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E VOLUMES 
ESTIMADOS  

Item 
Descrição do 

Serviço 
Métrica  

Valor  
Unit. (R$) 

Quantidade/Volume 
Valor 
Total 
(R$) 

1           

...           

TOTAL    

  

3 – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

  

4 – CRONOGRAMA 

Item referente ao 
Produto/Serviço 

Início Previsto Fim Previsto Prazo Máximo 

        

  

5 – ARTEFATOS / PRODUTOS 

Fornecidos A serem gerados e/ou atualizados 
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6 – CIÊNCIA  

CONTRATANTE  

Área Requisitante Gestor do Contrato 
    

  

_______________________________
<Nome do Responsável pela área 
requisitante> 
Matrícula: <nº da matrícula> 
Local, <dd/mm/aaaa> 

_______________________________ 
<Nome do Responsável pela área 
requisitante> 
Matrícula: <nº da matrícula> 
Local, <dd/mm/aaaa>. 

CONTRATADA  

PREPOSTO 

_______________________________ 
<Nome do Preposto> 
CPF: <CPF do Preposto> 
Local, <dd/mm/aaaa>. ______:_____horas 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – TERMO DE COMPROMI SSO 

  

JUSTIÇA FEDERAL– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDER AL  

TERMO DE COMPROMISSO  

  
______________________________ (Nome da Empresa), por intermédio de seu representante 
legal ____________________________________________, doravante designado simplesmente 
RESPONSÁVEL, se compromete, por intermédio do presente instrumento, a não divulgar sem 
autorização quaisquer informações de propriedade da JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, doravante simplesmente designado SJDF, em 
conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços à SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, consoante o Contrato SJ/DF N. _____/20__, 
celebrado em ___/___/20__, mantém contato com informações sigilosas nos termos lei, normas 
e regulamentos. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição 
e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os servidores da SJDF e 
empregados do RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante legal 
signatário do contrato ora referido. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
 
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito 
do Tribunal que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, 
tais como: 
I. Pelas que compõem os autos de processos judiciais; 
II. Outras informações de natureza financeira, administrativa, contábil e jurídica. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
 
O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos da Cláusula Segunda deste Termo 
são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou 
venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo. 
Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada 
informação, o RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado 
expressamente pelo representante legal da SJDF, signatário do Contrato SJ/DF N.  _____/20__, 
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a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa da SJDF 
poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos. 
 
CLÁUSULA QUARTA  
 
O RESPONSÁVEL reconhece que está ciente Política de Segurança da Informação da Justiça 
Federal de 1ª e 2ª Instâncias, definida pelo Conselho da Justiça Federal através da Resolução Nº 
006 de 07 de abril de 2008, e de todos os seus documentos acessórios já criados; 
 
Parágrafo Único – O REPONSÁVEL declara que seguirá todas as políticas, normas e 
procedimentos de segurança da informação definidos e/ou seguidos pela SJDF, vigentes ou que 
venham a ser criados; 
 
CLÁUSULA QUINTA  
 
O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do Contrato SJ/DF N.  _____/20__, para imediata 
devolução à SJDF, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais 
envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que 
tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, seja de seus empregados, 
prestadores de serviço, fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o 
RESPONSÁVEL, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou 
confidencial a que teve acesso enquanto contratado pela SJDF. Todos os equipamentos 
utilizados para a realização dos serviços do contrato deverão ter dados temporários apagados, e 
conferidos pela equipe técnica da SJDF após o termino dos serviços. Não será permitida a 
utilização de qualquer tipo de tecnologia e mídia móvel dos empregados da CONTRATADA 
para evitar a cópia de informações.  
 
Parágrafo Único - O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, e prestadores de 
serviços que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do 
Contrato SJ/DF N.  _____/20__, a observância do presente instrumento e a assinatura de Termos 
de Ciência individuais adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas 
do presente instrumento sejam efetivamente observadas. 
 
CLÁUSULA SEXTA  
 
O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente à SJDF qualquer violação das regras de 
sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da 
existência de dolo, bem como de seus empregados e preposto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
 
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente instrumento acarretará a 
responsabilidade administrativa, civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem 
envolvidos no descumprimento ou violação. 
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CLÁUSULA OITAVA  
 
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo 
contratual entre o RESPONSÁVEL e a SJDF e abrangem as informações presentes e futuras. 
 
CLÁUSULA NONA  
 
O RESPONSÁVEL se compromete no âmbito do CONTRATO objeto do presente instrumento, 
a apresentar à SJDF termo de ciência individual de adesão e aceitação das presentes cláusulas, 
de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços 
especificados no Contrato SJ/DF N.  _____/20__. 

Brasília DF, ____ de _______________ de 20__. 
  
____________________________________ 
Representante Legal da Empresa: 

 
Nome: .............................................................. Cargo/Função: ............................................... 
CPF: .................................................................. Telefone: ....................................................... 
Documento de Identidade (número, data, emissor):............................................................... 
E-mail: .............................................................. 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – TERMO DE CIÊNCIA  

  

JUSTIÇA FEDERAL– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDER AL  

TERMO DE CIÊNCIA  

  
Eu, _________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. 
______________________, expedida pela ____________ e do Cadastro de Pessoa Física, CPF/ 
sob o n. __________________________, declaro que: 
1. Li e tenho ciência de todos as clausulas do TERMO DE COMPROMISSO firmado entre a 
empresa _____________________________ e a JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO DISTRITO FEDERAL, decorrente do Contrato SJ/DF N. ____/20__; 
  
2. Li e tenho ciência de todos os termos da PSI da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 
FEDERAL e seus documentos integrantes; 
  
3. Reconheço que todos os dados e informações recebidos da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL, em relação ao Contrato SJ/DF N. ____/20__, firmado entre a empresa 
_____________________________e o tribunal, deverão ser mantidos em sigilo e serão 
utilizados exclusivamente para a execução do objeto da contratação; 
  
4. Tenho ciência que todos os recursos disponibilizados para mim pela SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO DISTRITO FEDERAL deverão ser utilizados apenas para fins de execução dos serviços 
estabelecidos no Contrato SJ/DF N. ____/20__e que todos os dados armazenados, transmitidos 
ou recebidos pelos recursos computacionais usados para execução dos serviços conectados a 
rede da SJDF podem ser monitorados sem aviso prévio. 
 Brasília DF, ____ de _______________ de 20__. 
  
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Funcionário da empresa) 

 

  



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019  - 57  
 
 
 
 

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – TERMO DE RECEBIME NTO 
PROVISÓRIO  

  

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDE RAL  

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

  

INTRODUÇÃO  

  

 O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente a Contratada que os 
serviços foram prestados ou os bens foram recebidos para posterior análise das 
conformidades de qualidade, baseadas nos critérios de aceitação definidos em 
contrato. 
  

  

  

IDENTIFICAÇÃO  

CONTRATO Nº [XXXXXXX]  
CONTRATADA: [XXXXXX]  
CONTRATANTE: [XXXXXX]  

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 
<XXXXXXXX>  

DATA DA EMISSÃO: <dia> de <mês> 
de<ano>.  

SOLUÇÃO 
DE TI  

  

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO  

Item 
Descrição de Produto e 
Serviço 

Métrica  Quantidade Total 

1.  
<Descrição igual da OS de 
abertura> 

<Página/Imagem>     

...          

TOTAL DOS ITENS    

            

  
Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 34, inciso I, da 
Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que os serviços, relacionados na O.S. acima 
identificada, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de 
qualidade e produtividade, de acordo com o Acordo de Níveis Mínimos de Serviço previamente 
definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços 
ocorrerá em até ___ dias úteis, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências 
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quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato 
supracitado. 

  
____________________, ____ de ___________de 20___ 

  

DE ACORDO 

  
COMISSÃO GESTORA DO CONTRATO – O. S. N. ..................... 
  
(Assinado eletronicamente pelos membros) 
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ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA – TERMO DE RECEBIM ENTO 
DEFINITIVO  

 

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDE RAL  

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
  

INTRODUÇÃO  

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente a Contratada que os 
serviços prestados foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos 
em contrato. 

  

IDENTIFICAÇÃO  

CONTRATO Nº [XXXXXXX]  
CONTRATADA: [XXXXXX]  
CONTRATANTE: [XXXXXX]  

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 
<XXXXXXXX>  

DATA DA EMISSÃO: <dia> de <mês> de<ano>. 

SOLUÇÃO 
DE TI  

  

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO  

Item 
Descrição de Produto e 
Serviço 

Métrica  Quantidade Total 

1.  
<Descrição igual da OS de 
abertura> 

<Página/Imagem>     

...          

TOTAL DOS ITENS    

            

  
 Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso VIII, da 
Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que os serviços integrantes desta Ordem de Execução 
de Serviço acima identificada, atendem às exigências especificadas no Termo de Referência do 
Contrato acima referenciado. 

____________________, ____ de ___________de 20___ 
  

 DE ACORDO 

  
COMISSÃO GESTORA DO CONTRATO – O. S. N. ..................... 
  
(Assinado eletronicamente pelos membros) 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA  
(Esta declaração deverá ser redigida em papel timbrado do Licitante) 

 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº ___/20__ 
 
Declaro que em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ______/20__, que eu, 
______________________________________________________, portador (a) da CI/RG nº 
_______________________ e do CPF nº _____________________, Responsável da Empresa 
____________________________, estabelecida no (a) 
___________________________________, como seu representante legal para os fins da 
presente declaração, compareci na Seção Judiciária do Distrito Federal e vistoriei o acervo de 
documentos e processos físicos a serem digitalizados e os locais onde serão executados os 
serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e graus de 
dificuldades existentes. 
 
 

_________________, ____de_________ de 20__. 

(Local e data) 

  

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Responsável/Representante da empresa) 

  

Visto: 

___________________________________ 

Responsável pela SJDF (Nome e matrícula) 
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ANEXO II - A - DO PREGÃO ELETRÔNICO 32/2019 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA  
 (Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 

 
 

 
  (Empresa)......................................................., inscrita no CNPJ nº 
................................, neste ato representada pelo Senhor(a) ............................................,  
DECLARA que OPTOU por não realizar a visita/vistoria relativa ao objeto licitado por 
meio do Pregão Eletrônico nº ......./2019, e que ASSUME todo e qualquer risco por esta 
decisão , e SE COMPROMETE a cumprir fielmente com as obrigações estipuladas no 
referido Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços apresentada e contrato 
celebrado. 
. 

                                           ........................................, ........... de ......................... de 2019. 
 
 

 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nº Documento Identidade 
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019  
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 
 

 

 

Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – 

Plenário, declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à Seção 

Judiciária de Primeiro Grau no Distrito Federal - SJDF. 

 

 

Cidade-Estado,      de                de  2019. 

 

 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 
 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

Apresentamos proposta para OBJETO, além de customização de sistema de gestão e controle do 
processo de digitalização, de acordo com as especificações, estabelecidas no Edital do Pregão 
Eletrônico n. ____/20__ e Anexos. 

1.  A proposta de preço apresentada, já inclusos o lucro e todos os custos necessários tais como 
os custos operacionais, financeiros, encargos previdenciários, trabalhistas, equipamentos, 
recursos humanos e materiais, tributários, comerciais e quaisquer outros custos, despesas ou 
ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento, manutenção e continuidade da 
solução, objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 
contratada. 

 

ITEM 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

     

 

2. Estamos cientes de que o quantitativo é estimativo e que somente será paga a quantidade de 
páginas efetivamente digitalizadas e processadas, conforme condições previstas no Edital do 
Pregão Eletrônico n. __/20__ e Anexos. 

3. O prazo para disponibilizar a Solução de TI, objeto da contratação, nos termos do Edital do 
Pregão. 

4. Manterá a linha de produção da digitalização em pleno funcionamento e disponibilizará 
recursos humanos, materiais e equipamentos capazes de executar os serviços de preparo, 
digitalização, indexação, reconhecimento de caracteres, assinatura digital, entrega eletrônica, 
assim como controle de qualidade, administração e gerência da linha de produção, 
simultaneamente. 

5. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo do Pregão Eletrônico n. __/20__. 

6. Declaramos que cumpriremos integralmente as especificações, condições e prazos descritos 
no Edital do Pregão Eletrônico n. __/20__ e Anexos. 
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___________________, ___de ________ de 20__. 

 

 ______________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

 AVISO! Este modelo trata-se de uma sugestão e sua utilização não isenta o licitante de cumprir todos os 
requisitos do Edital sob pretexto de não terem sido aqui contemplados. 
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ANEXO V  DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 
 

 

M I N U T A  
 
       

CONTRATO SJ/DF N° ----/2019 

 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A 

UNIÃO POR INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA -------- ----------------- 

  

Na data da assinatura eletrônica deste instrumento, de um lado a UNIÃO por intermédio da 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF nº 

05.456.457/0001-29, com sede no SAS, Q. 02, Bl. "G", lote 5-B, Brasília-DF, neste ato 

representada pelo Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto, RG nº 606217, emitida pela SSP/DF e 

CPF nº 244.566.401-20, denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ---------------

---------------. inscrita no CNPJ/MF nº --------------------------, estabelecida na ------------------------

----------, CEP: --------------------- , neste ato representada por seu ------------------, Sr. --------------

-------------, RG nº. ------------------, expedido pelo -----------------, CPF nº. -------------------------, 

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, decorrente 

do Processo Administrativo Eletrônico nº 0008679-98.2019.4.01.8005 e do Pregão Eletrônico nº 

------/2019, ficando as partes sujeitas às disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas 

alterações, à proposta de preços e à planilha de custos apresentada pela CONTRATADA, e às 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de digitalização do 

acervo de documentos e processos judiciais físicos da Justiça Federal de Primeiro Grau no 

Distrito Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio das atividades de preparação, 

captura de imagens digitais, indexação, reconhecimento de caracteres, assinatura digital, 

controle de qualidade e entrega para o sistema processual, nos padrões de qualidade e 

desempenho especificados neste Contrato, com fornecimento de equipamentos, conforme 

estabelecido neste Instrumento. 
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PARÁGRAFO ÚNICO  – A prestação dos serviços de digitalização será realizada nas 

dependências da CONTRATANTE, conforme Cláusula Sétima deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATANTE 

 

São obrigações da CONTRATANTE:  

 

1) apresentar previamente o acervo identificado; 

 

2) estabelecer previamente os formatos digitais a serem gerados e entregues; 

 

3) supervisionar o serviço contratado durante o período de execução; 

 

4) avaliar o serviço e produtos contratados no momento da entrega; 

 

5) nomear Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato, indicando o Gestor e 

Fiscais Técnicos e Administrativos para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

 

6) encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de 

Execução de Serviço (modelo Anexo III), de acordo com os critérios estabelecidos neste 

Contrato; 

 

7) receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a 

proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 

 

8) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis; 

 

9) liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos 

preestabelecidos em Contrato; 
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10)  comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação; 

 

11) definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação por parte da CONTRATADA, com base no prazo contratual. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

 1) manusear o acervo de documentos e processos físicos, conforme a legislação 

vigente, normas, regulamentos e recomendações da CONTRATANTE;  

 

2) oferecer as condições físicas e técnicas para o manuseio e segurança do acervo 

original de documentos e processos judiciais; 

  

 3) utilizar equipamentos que não ofereçam risco evidente ou potencial ao acervo de 

documentos e processos físicos da CONTRATANTE; 

  

 4) fazer o controle de qualidade das imagens digitais, dos metadados técnicos e do 

reconhecimento de caracteres; 

 

5) realizar a entrega dos formatos de arquivos digitais requeridos e nas condições 

indicadas pela CONTRATANTE; 

 

6) não realizar intervenção física em documentos e processos originais, devendo, 

quando for o caso, relatar os incidentes à CONTRATANTE; 

 

7) zelar pela segurança de todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do Contrato, conforme termos de compromisso e de ciência, constantes do Anexo 

IV e V deste Contrato; 
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8) indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRANTE, que 

deverá responder pela fiel execução do Contrato; 

 

9) atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Comissão de 

Fiscalização e Gestão do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 

 

10) reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros 

por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 

relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 

acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE; 

 

11) propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de 

Tecnologia da Informação pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o 

fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida 

necessária; 

 

12) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

13) manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação durante a execução do Contrato, conforme estabelecido neste 

Contrato; 

 

14) ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 

Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do 

Contrato, incluindo, mas não limitado, a documentação sobre incidentes, as derivadas de acesso 

e as bases de dados produzidas na etapa de indexação dos arquivos de imagens digitais; 

 

15) não violar o sigilo por si ou por pessoal alocado na prestação do serviço; 

 

16) não permitir a utilização de qualquer tipo de tecnologia de mídia móvel de 

propriedade por seus empregados, durante a execução dos serviços; 
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 17) apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da notificação, original da documentação abaixo relacionada, sob pena de 

aplicação da multa de que trata o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Sexta deste Contrato: 

 17.1) Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, 

acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da 

diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social e suas 

alterações, devidamente registrado(s) na Junta Comercial; 

17.2) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 17.6) Certidão Negativa de Falências ou Recuperações Judiciais, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ou documento equivalente, em se tratando de  

Contratada domiciliada em outra localidade; 

    

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da 

CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do Contrato, 

devendo orientar seus empregados quanto à obrigatoriedade de observarem o disposto neste 

Parágrafo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente vedado à CONTRATADA 

subcontratar, transferir ou ceder a terceiros as obrigações resultantes da execução deste Contrato, 

sob pena de incursão nas sanções previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e alterações. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇ ÃO 

 

O acompanhamento e fiscalização do Contrato serão realizados por Comissão de 

Fiscalização e Gestão do Contrato, formada por servidores especialmente designados para 

compô-la após a sua assinatura, conforme atribuições especificadas nas normas que regem a 

contratação de Soluções de TI no âmbito da Administração Pública Federal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato 

deverá acompanhar o cronograma de cumprimento da execução dos serviços para garantir que a 
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produtividade alcançada está dentro do limite especificado para a conclusão do objeto dentro do 

prazo de vigência do Contrato, conforme estabelecido neste Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato 

deverá realizar inspeção e avaliação da qualidade dos documentos digitalizados para garantir que 

o número de não conformidades está dentro do limite especificado do Acordo de Níveis 

Mínimos de Serviços (Anexo I). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  – A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato 

deverá encaminhar à CONTRATADA, para descontar da fatura, valor proporcional às glosas 

especificadas nos Níveis Mínimos de Serviços deste Contrato, quando constatado que a 

CONTRATADA não alcançou a produtividade mínima, ultrapassou o número máximo de não 

conformidades ou não prestou suporte adequado à CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO  – A Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato deverá 

proceder ao registro de ocorrências, assim como recomendar medidas saneadoras e tomar 

providências que sejam necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, comunicando 

imediatamente ao gestor os casos de infração, suscetíveis de aplicação de quaisquer penalidades 

ou rescisão contratual, conforme o Acordo de Níveis Mínimos de Serviços e Sanções, constantes 

deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO  – A omissão, total ou parcial, da Comissão de Fiscalização 

e Gestão do Contrato não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelo adimplemento 

dos encargos ou serviços que são de sua competência. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAI S E 

FISCAIS 

 

 

Caberá ainda à CONTRATADA: 

 

 1) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

objeto deste Contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, 
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indenizações, auxílios-refeição/alimentação, auxílios-transporte e outras que porventura venham 

a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

 2) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que os seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

 

 3) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da CONTRATANTE; 

  

 4) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas ao objeto desta contratação; 

 

 5) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A inadimplência da CONTRATADA quanto aos 

encargos trabalhistas e previdenciários não transfere a responsabilidade do seu pagamento à 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

com a CONTRATANTE. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não haverá vínculo empregatício dos empregados da 

CONTRATADA com a CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

 Os serviços prestados terão garantia de 12 (doze) meses, contados da data de 

encerramento do Contrato, devendo a CONTRATADA entregar declaração de garantia ao final 

da prestação dos serviços, conforme modelo constante do Anexo II deste Contrato. 
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 PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A CONTRATANTE poderá rejeitar os arquivos de 

imagens digitais durante o período de vigência da garantia dos serviços prestados, quando 

constatado que estes não atendem as condições e padrões de qualidade e desempenho 

especificados neste Contrato. 

  

 PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá realizar a substituição dos 

arquivos de imagens digitais com vícios ou defeitos em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas 

do acionamento da garantia pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  – O acionamento da garantia pela CONTRATANTE 

será realizado por qualquer meio hábil de comunicação previamente acordado com a 

CONTRATADA durante o período de vigência do Contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO  – A garantia fornecida pela CONTRATADA inclui a 

proteção contra vícios e defeitos que decorram da instalação, montagem, configuração e 

desgaste excessivo de quaisquer dos ativos usados para a prestação do serviço. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

A execução do objeto deverá ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, no 

Edifício sede I, Quadra 2, Bloco G, 2º subsolo, CEP: 70070-933, Brasília/DF, em espaço 

destinado para tal, conforme Anexo VIII deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A CONTRATADA deverá estar instalada, com os 

recursos humanos, materiais e equipamentos, apta a executar os serviços na produtividade 

mínima mensal exigida neste Contrato em até 15 (quinze) dias úteis da assinatura do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a CONTRATADA esteja apta para iniciar a 

operação em prazo inferior ao oferecido no Parágrafo anterior, o período restante será 

considerado como de adaptação e sua produção não estará sujeita aos níveis mínimos de serviços 

relacionados à produtividade mínima. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  – O prazo máximo para execução do objeto será de 24 

(vinte e quatro meses), conforme vigência do Contrato constante da Cláusula Oitava deste 

Instrumento, sendo incluso neste, o prazo para instalação dos ativos necessários ao início da 

prestação do serviço. 

 

PARÁGRAFO QUARTO  – A tabela a seguir consolida os prazos que devem ser 

cumpridos pela CONTRATADA, sem prejuízos de outros que estejam previstos neste Contrato: 

 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 
1 Assinatura do contrato a contar da comunicação pela Contratante Até 5 dias úteis 
2 Reunião inicial a contar da assinatura do contrato. Até 3 dias úteis 
3 Entrega do Plano da Capacidade a ser instalada. Na da data da reunião inicial 
4 Entrega do Termo de Compromisso. Na da data da reunião inicial 
5 Entrega do Termo de Ciência a contar da reunião inicial. Até 5 dias úteis 
6 Instalação de todos os ativos de serviços a contar da assinatura do contrato. Até 15 dias úteis 

7 Início da Prestação do Serviço a contar do recebimento da Ordem de 
Execução do Serviço. 

Até 1 dia útil 

8 Entrega da Declaração de Garantia dos Serviços Prestados a contar do 
encerramento do contrato. 

Até 5 dias úteis antes do 
encerramento 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente Contrato vigorará até que o acervo de documentos e processos físicos da 

CONTRATANTE seja digitalizado com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, nos 

termos do §1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO  – A prorrogação do Contrato dependerá da verificação da 

manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, juntamente com a 

realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade dos preços contratados para a 

Administração. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de 1° Grau, no programa de trabalho --

--------------------, elemento de despesa ----------------------, e nos exercícios seguintes à dotação 

que atender à despesa.  
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PARÁGRAFO ÚNICO  - Em ---------------------- foi emitida a nota de empenho n° ----

------------------, do tipo -----------------, no valor de R$ ----------------------------. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR  

 

O valor global contratado será de R$_________ (_________). Os valores unitários 

constam do Anexo IX. 

 

  PARÁGRAFO PRIMEIRO  – O valor total a que se refere esta Cláusula compreende o 

lucro e todos os custos necessários, tais como os custos operacionais, financeiros, encargos 

previdenciários, trabalhistas, equipamentos, recursos humanos e materiais, tributários, 

comerciais e quaisquer outros custos, despesas ou ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento, manutenção e continuidade da solução objeto deste Contrato, os quais ficarão a 

cargo única e exclusivamente da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente 

de eventual equívoco no dimensionamento da sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório 

para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste anual de preços, pleiteado pela CONTRATADA, será negociado entre as 

partes, tendo por teto máximo a variação do índice de Custo da Tecnologia da Informação 

(ICTI), calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, apurado pelo período 

dos últimos 12 (doze) meses, observado o decurso de 1 (um) ano da apresentação da proposta ou 

do último reajustamento concedido. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a 
ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado aquele que o 
substituir ou que vier a ser determinado pela legislação em vigor. Na falta de previsão legal 
quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para o reajustamento 
contratual. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O reajuste não interfere no direito das partes de 
solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos Contratos, com base 
no disposto no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

 Para fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da notificação enviada pela 

CONTRATANTE, juntamente com a via assinada deste Contrato, garantia no valor de R$ --

------------------------- (-----------------------------------------), correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor global do Contrato, válida por no mínimo 3 (três) meses após o término da 

vigência do Contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 

8.666/93 e observando o disposto na Carta Circular Eletrônica nº 01/2018, da Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP. 

 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO  – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de: 

 

 1) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

 2) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do Contrato; 

 3) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA, e 

 4) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 

pela CONTRATADA. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia oferecida na modalidade fiança bancária deverá: 

 

 1) ser concedida nos termos e condições autorizados pelo Banco Central do Brasil; 

 2) ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 

 3) conter renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 827 do Código Civil 

Brasileiro); 

 4) estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 

 5) ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos 

termos do art. 56 da Lei 8.666/93, previamente aprovada pela CONTRATANTE; 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019  - 76  
 
 
 
 6) conter cláusula de atualização monetária e de irrevogabilidade. 

 

 PARÁGRAFO TERCEIRO  - Havendo restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, repactuações de valores, reajustes, acréscimos ou supressões no objeto 

contratado que importem alteração do valor estimado global, o valor da garantia será 

complementado ou restituído em igual proporção, conforme o caso, em até 10 (dez) dias úteis 

contados da data do recebimento da notificação enviada pela CONTRATANTE, juntamente com 

a via assinada do termo aditivo. 

 

 PARÁGRAFO QUARTO  - Se houver prorrogação da vigência, a garantia deverá ser 

atualizada em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor correspondente ao novo período 

de vigência, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da via assinada do 

termo aditivo.  

 

 PARÁGRAFO QUINTO  - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já, se obriga a 

efetuar a respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento 

da notificação enviada pela CONTRATANTE, juntamente com a via do termo aditivo assinado. 

 

 PARÁGRAFO SEXTO  - A garantia prestada pela CONTRATADA somente será 

liberada ou restituída após a execução deste Contrato ante a comprovação de que a empresa 

pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que caso esse 

pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 

garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 

Administração. 

 

 PARÁGRAFO SÉTIMO  – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou 

restituída, a pedido da CONTRATADA, após a execução deste Contrato e total adimplemento 

das cláusulas avençadas, observado, previamente, o contido no Parágrafo anterior. 

 

PARÁGRAFO OITAVO  - Havendo prorrogação da vigência contratual, a garantia 

vencida será restituída, a pedido da CONTRATADA, observado, previamente, o disposto no 

Parágrafo sexto e após cumprimento do Parágrafo quarto, ambos desta cláusula. 
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 PARÁGRAFO NONO  - Para a prestação da garantia contratual, fica vedado à 

CONTRATADA pactuar com terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc) cláusulas de 

não ressarcimento ou não liberação do valor dado à garantia para o pagamento de multas por 

descumprimento contratual, bem como cláusulas impeditivas ao levantamento do valor integral 

de garantia apresentada, qualquer que seja a sua modalidade, ou que estabeleçam critérios de 

proporcionalidade ao seu prazo de vigência. 

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO  – A garantia contratual somente será restituída à 

CONTRATADA após o recebimento definitivo, respeitadas as condições estabelecidas nesta 

cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 

 

A execução deste Contrato reger-se-á pelo Capítulo III� Seção IV - Da Execução dos 

Contratos, da Lei n° 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Administração designará uma Comissão para 

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato e para receber o objeto decorrente da presente 

contratação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Casos omissos, relativos às especificações ou quaisquer 

documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, serão submetidos à Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Contrato para decisão. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  – As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato deverão ser 

solicitadas à Administração superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

PARÁGRAFO QUARTO  – A atuação da fiscalização não exime a CONTRATADA 

de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade da instalação do objeto. 

 

PARÁGRAFO QUINTO  - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua 

rescisão, com as conseqüências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 e 
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78 da Lei nº 8.666/93, reconhecendo desde já a CONTRATADA os direitos da Administração 

previstos no art. 55, inciso IX da referida Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO  

 

As versões digitais dos autos dos processos físicos e documentos avulsos deverão ser 

entregues à CONTRATANTE para inserção no seu sistema processual, conforme especificado 

neste Contrato. 

  

 PARÁGRAFO PRIMEIRO  – O recebimento provisório será realizado pela Comissão 

de Fiscalização e Gestão do Contrato, mediante confecção e assinatura de Termo de 

Recebimento provisório – modelo no Anexo VI deste Contrato, observando o seguinte: 

 

 1) A CONTRATADA apresentará, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da 

prestação do serviço, relatório de faturamento com a quantidade total de imagens digitais 

entregues para o sistema da CONTRATANTE para fins de fiscalização do alcance da 

produtividade mínima especificada no Acordo de Níveis Mínimos de Serviços; 

 

 2) Os serviços prestados serão recebidos mensalmente para inspeção e avaliação da 

qualidade para fins de fiscalização do atendimento do Acordo de Níveis Mínimos de Serviços a 

ser realizada em até 10 (dez) dias contados do recebimento do relatório previsto no item anterior; 

 

 3) O valor das glosas aplicadas pela Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato 

durante o recebimento provisório deverá ser descontado peça CONTRATADA para fins de 

emissão da nota fiscal; 

 

 4) A CONTRATADA deverá realizar a substituição dos documentos digitalizados com 

vícios, defeitos ou que não atendam aos padrões de qualidade e desempenho especificados neste 

Contrato; 

 

 5) Na hipótese prevista no item anterior, o prazo de recebimento definitivo do objeto 

será interrompido. 
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 PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo será realizado pelo gestor do 

Contrato mediante confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo - modelo no 

Anexo VII deste Contrato, após o ateste pela Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato, 

que o objeto recebido está livre de vícios, defeitos, de acordo com os padrões de qualidade e 

desempenho especificados neste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO  

 

 O pagamento será efetuado mediante crédito bancário em conta-corrente da 

CONTRATADA, devendo o documento fiscal vir acompanhado da Certidão Conjunta Negativa 

de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; do Certificado de Regularidade do FGTS e da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, todos 

válidos na data do efetivo pagamento. 

   

 PARÁGRAFO PRIMEIRO  – O pagamento dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, a contar do recebimento definitivo.  

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – A emissão e apresentação da nota fiscal e fatura 

discriminada deverá ocorrer após o recebimento provisório, acompanhada de toda documentação 

necessária para comprovação das obrigações contratuais, condições de habilitação e qualificação 

previstas em lei e neste contrato. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO  – Para comprovação da regularidade fiscal, os 

documentos citados no “caput”  desta cláusula, poderão ser substituídos pelo Relatório 

SIASG/SICAF, que será acostado aos autos do processo de pagamento pela CONTRATANTE, 

por ocasião da verificação da nota fiscal. 

 PARÁGRAFO QUARTO  - Além da documentação citada no caput desta cláusula, 

deverá ser apresentada, juntamente com o documento fiscal encaminhado à CONTRATANTE 

para pagamento, documento comprobatório de opção pelo Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte - Simples Nacional, na forma prevista e regulamentada. 
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 PARÁGRAFO QUINTO  - A emissão antecipada do documento fiscal não implicará 

adiantamento para o pagamento da obrigação e qualquer ônus porventura decorrente dessa 

antecipação constituirá encargo da CONTRATADA. 

 PARÁGRAFO SEXTO  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos 

documentos pertinentes às comprovações previstas no Parágrafo Segundo desta Cláusula, ou na 

ocorrência de fatos e circunstância que impeça a liquidação da despesa, tais como, obrigação 

financeira pendente, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras indicadas pela Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A nota fiscal deverá discriminar os serviços prestados, o 

período considerado, o quantitativo de imagens digitais entregues no período e o valor unitário e 

total, descontado da aplicação de eventuais glosas e sanções. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Para a definição dos valores mensais a serem pagos, a 

CONTRATADA apresentará, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, relatório de faturamento com a quantidade total de imagens digitais entregues para o 

sistema da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO NONO  – A produção indicada no relatório citado no Parágrafo 

anterior poderá ser corrigida pela Comissão de Fiscalização e Gestão do Contrato, durante o 

recebimento provisório, por meio da elaboração da memória de cálculo que será usada como 

base para ajuste da fatura e emissão do documento fiscal. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO  – O cálculo do valor do pagamento deverá observar o 

relatório de faturamento com a quantidade total de imagens digitais entregues para o sistema da 

CONTRATANTE, além de valores referentes a multas moratórias e compensatórias devidas 

pela CONTRATADA, conforme sanções administrativas previstas neste Contrato. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO  – Por ocasião do pagamento, serão efetuadas 

as retenções determinadas em lei, sem prejuízo das retenções previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na 

Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Pelo não cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, expressas nesse Contrato ou pela execução insatisfatória do serviço, atrasos 

omissão e outras falhas, serão impostas à CONTRATADA multas, por infração cometida, sobre 

o valor mensal do contrato ou sobre o valor global contratado, conforme o caso, de acordo 

com os percentuais definidos a seguir, em especial nos seguintes casos:  

 

 
 

TIPO 
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

MULTA 
 

1 

Atraso injustificado no cumprimento dos prazos 

estabelecidos neste Contrato, quando o prazo for estipulado 

em dia útil. 

0,2% por dia útil de atraso, 

sobre o valor mensal do 

contrato, limitada a 10 dias 

úteis 

1% por dia útil de atraso, a 

partir do 11º dia útil de atraso, 

limitado a 10%, no total de 

12% 

2 
Deixar de cumprir a meta de produtividade mínima mensal 

de imagens estabelecida neste Contrato 

Percentuais estabelecidos no 

subitem Garantia de 

Produtividade Mínima – 

Anexo I deste Contrato 

3 
Deixar de cumprir orientação da CONTRATANTE quanto à 

execução dos serviços 

0,1% sobre o valor mensal do 

contrato, por ocorrência 

4 
Deixar de cumprir as exigências relativas á Segurança e 

Medicina do Trabalho 

0,2% sobre o valor mensal do 

contrato, por ocorrência 

5 
Deixar de observar as determinações da CONTRATANTE 

quanto à permanência e circulação de seus empregados nos 

0,1% sobre o valor mensal do 
contrato, por ocorrência 
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prédios 

6 

Deixar de apresentar, complementar, repor ou apresentar 

nova garantia, na forma estabelecida na Cláusula Décima 

Segunda deste Instrumento 

0,2% por dia útil, sobre o 

valor global contratado, 

limitada a 20 dias úteis 

7 
Deixar de apresentar a documentação descrita no item 17 da 

Cláusula Terceira deste Contrato 

0,2% por dia útil, sobre o 

valor global contratado, 

limitada a 20 dias úteis 

  

 PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades somente serão relevadas em razão de 

circunstâncias excepcionais, a critério da autoridade competente, e as justificativas deverão ser 

feitas por escrito e em formulário timbrado da CONTRATADA, fundamentada por fatos reais e 

comprováveis, e desde que formuladas conforme previsto no artigo 109 da Lei n° 8.666/93.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos 

estipulados para a execução total ou parcial do Contrato, deverá apresentar justificativa por 

escrito, nos casos previstos nos incisos II e V do parágrafo primeiro do art. 57 da Lei n° 

8.666/93, até o vencimento destes, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O pedido de prorrogação extemporâneo ou não 

justificado na forma disposta nesta Cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a 

CONTRATADA às sanções previstas neste Instrumento. 

 

PARÁGRAFO QUINTO  - Vencido(s) o(s) prazo(s) citado(s) nos parágrafos 

anteriores, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA, comunicando-a da data-limite para 

sanar a pendência. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as seguintes 

sanções: 

 1) Multa de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue dos serviços 

contratados, pela inexecução parcial da obrigação, sendo facultado à CONTRATANTE, ainda, 

rescindir o Contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I e III do art. 87 da Lei nº 

8.666/93; 

2) no caso de inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o Contrato 

e aplicará multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, sendo-lhe facultado, 

ainda, aplicar as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SEXTO  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à 

CONTRATANTE pela CONTRATADA serão recolhidos à conta específica da 

CONTRATANTE, podendo ser deduzidos das parcelas mensais a serem pagas, da garantia 

prestada, ou ainda cobrados judicialmente, obedecida esta ordem. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO  – Caso a CONTRATADA não tenha valores a receber da 

CONTRATANTE, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para o 

recolhimento da multa na forma estabelecida no Parágrafo anterior. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação de multas, bem como a rescisão do Contrato, 

não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas 

no art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO NONO  - A CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de 

toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste 

Contrato será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla 

defesa e o contraditório. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO  – A solicitação de dilação de prazos 

constantes deste Contrato deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria Administrativa – 

SECAD desta Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, para análise e deliberação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

A responsabilidade ética e legal pelo descarte de bens e materiais usados na execução 

dos serviços que tenham chegado ao fim da sua vida útil será da CONTRATADA detentora da 

solução. 
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PARÁGRAFO ÚNICO  – No caso de descarte de bens e materiais usados na execução 

dos serviços deverá ser observado os procedimentos aqui estabelecidos e outros requisitos de 

segurança da informação da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências 

contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, 

reconhecendo a CONTRATADA os direitos da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei n° 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO  - Os recursos intempestivos não serão levados em 

consideração. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Contrato deverá ser publicado na forma de extrato no Diário Oficial da 

União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

Para dirimir questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro do Distrito 

Federal. 

 

Itagiba Catta Preta Neto 

Juiz Federal Diretor do Foro 

CONTRATANTE  

 

----------------------- 

CONTRATADA     



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019  - 85  
 
 
 

 

ANEXO I DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2019 

 

DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

1) Disposições Gerais 

1.1) A prestação dos serviços de digitalização será realizada nas dependências da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, conforme local de entrega estabelecido neste Contrato. 

1.2) Implantação da Capacidade Operacional 

1.2.1) A Contratada deverá estar apta para iniciar a prestação dos serviços, com capacidade 
planejada instalada e suficiente para cumprir com os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de 
Serviço, até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.  

1.2.2) A Contratada deverá planejar a capacidade para assegurar a disponibilidade de recursos 
adequados, em nível de capacidade suficiente para cumprir a execução do objeto no prazo do 
contrato e atender aos níveis mínimos de serviços esperados para atender a demanda de 
digitalização de documentos e processos físicos, incluindo, mas não limitado aos seguintes 
recursos: 

- equipamento scanner de produção com alimentação automática de folhas ou plano de mesa, de 
acordo com o tipo de documento, tais como capas de processo e outros envoltórios; 

- microcomputadores completos, com sistema operacional e softwares necessários, para as 
funções de, no mínimo, estação de digitalização, estação de controle de qualidade e estação de 
indexação; 

- sistema de gestão e controle do processo de digitalização, observados os requisitos mínimos 
estabelecidos neste Contrato; 

- recursos para armazenamento temporário de arquivos de imagens digitais que ainda não 
tenham sido exportados para o(s) sistema(s) da Contratante; 

- equipamento de rede switch para manter os ativos de rede da Contratada em rede separada, 
caso esta entenda necessário; 

- estabilizadores de rede elétrica, caso entenda necessário; 

- equipe de profissionais; 

- todo e qualquer material de consumo de escritório. 

1.2.3) A Contratada deverá produzir e manter o Plano de Capacidade a ser instalada contendo 
as quantidades de equipamentos, pessoas e demais recursos materiais necessários ao 
atendimento da demanda, a ser entregue à Contratante na data da reunião inicial. 

1.2.4) A implantação da capacidade instalada planejada para prestação do serviço inclui a 
parametrização da captura da imagem, reconhecimento de caracteres óptico e inteligente (OCR e 
ICR), definição das operações de tratamento das imagens digitais, tipo de compactação dos 
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arquivos, disponibilidade de certificado digital e customização do sistema de gestão e controle 
do processo de digitalização para entregar os processos digitalizados. 

1.2.5) A Contratante irá disponibilizar infraestrutura e espaço físico para instalação da 
capacidade planejada pela Contratada para execução dos serviços digitalização, incluindo: 

- infraestrutura elétrica, de dados, iluminação, ar-condicionado e mobiliário; 

- infraestrutura para o armazenamento definitivo dos arquivos de imagens digitais que pertençam 
aos processos digitalizados, após serem exportados para o(s) sistema(s) da Contratante; 

- infraestrutura de rede que permita a exportação dos processos digitalizados para o(s) sistema(s) 
da Contratante, conforme condições e requisitos técnicos a serem acordados com a Contratada. 

1.2.6) A Contratada será totalmente responsável pela operação e manutenção dos ativos de 
serviços objeto desta contratação, observado os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de 
Serviço estabelecidos neste Contrato. 

1.3) Sistema de Gestão e Controle do Processo de Digitalização 

1.3.1) O processo usado para prestação do serviço de digitalização deverá ser realizado com 
suporte de sistema de controle e gestão integrado com módulos, recursos e funcionalidades 
capazes de suportar cada uma das etapas a serem executadas, desde o registro dos lotes a serem 
digitalizados até a entrega no(s) sistema(s) da Contratante. 

1.3.2) Para os fins desta contratação, entende-se por sistema integrado de gestão e controle do 
processo de digitalização os módulos componentes de um único sistema, assim como softwares 
e aplicações com capacidade de funcionamento integrado e intercâmbio de informações, ainda 
que de fabricantes diferentes. 

1.3.3) O sistema de controle e gestão do processo de digitalização deverá ser instalado e 
mantido pela Contratada on-promise com recursos próprios e as suas expensas de modo que 
fique acessível aos usuários da rede local da Contratante que estejam previamente cadastrados. 

1.3.4) A Contratada deverá providenciar o número de licenças necessárias para uso do sistema 
pelos usuários envolvidos com a prestação dos serviços, além daqueles que foram designados 
pela Contratante para inspeção e avaliação da qualidade. 

1.3.5) O sistema de que trata o item anterior deverá possuir, no mínimo, recursos e 
funcionalidades que permitam o controle de recebimento dos processos físicos, a captura da 
imagem, sua indexação e reconhecimento dos seus caracteres, o controle de qualidade, a gestão 
do processo de trabalho, a entrega das imagens digitais em sistemas externos por meio de 
integração via web service e garantir a segurança da informação, observado os seguintes 
requisitos: 

1.3.6) Controle de recebimento dos processos que permita: 

- Registrar, organizar e gerenciar os lotes de imagens digitais de modo que seja possível criar 
uma estrutura de pastas que represente sua origem (unidades da estrutura organizacional), os 
lotes, processos e volumes aos quais pertençam; 
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- Recuperar informações sobre os processos recebidos para digitalização por critérios de busca 
tais como data do recebimento, data da entrega no(s) sistema(s) da Contratante, origem, n° do 
lote, n° do processo, além de outros que a Contratante entenda necessário; 

- Gerar e reconhecer etiqueta de código de barras para acompanhar e gerenciar a tramitação do 
processo físico durante o processo de digitalização. 

1.3.7) Captura da imagem que permita atender os requisitos especificados no Processo de 
Execução do Serviço e ainda: 

- Definição de parâmetros que influenciem na qualidade da imagem para torná-la fiel ao original 
ou melhorar o desempenho de procedimentos posteriores, tais como tipo de compactação, brilho, 
contraste e luminosidade; 

- Criação de perfis de digitalização de acordo com o tipo de documento para recuperação e 
utilização posterior, inclusive em operações em lote; 

- Visualização de miniaturas das imagens digitais; 

- Separação automática dos lotes de processo e volumes recebidos para digitalização e 
identificação do local de armazenamento das imagens digitais capturadas com base na leitura das 
informações do código de barras gerado e atribuído ao processo físico no recebimento. 

1.3.8) Indexação das imagens digitais conforme os requisitos especificados no item no Processo 
de Execução do Serviço e ainda: 

- Indexação de todas as imagens que correspondam a um volume de um processo de forma 
individual ou em lote automática ou manual com dupla checagem; 

- Indexação a partir de dados obtidos de conexão com bando de dados externo; 

- Indexação por meio de reconhecimento de caracteres (OCR), inclusive em áreas específicas 
selecionadas na imagem digital; 

- Utilização dos campos de índice para nomear os arquivos de imagens; 

- Exportação de arquivos de imagens digitais indexados em arquivo multipáginas em formato 
conforme acordado com Contratante; 

- Produção dos arquivos multipáginas com base em separadores, número de páginas ou tamanho 
do arquivo; 

- Possibilidade de criação de dicionário de termos; 

1.3.9) Reconhecimento de caracteres com capacidade para atender aos requisitos especificados 
e que permita a conversão automatizada de um grande volume de documentos com textos 
impressos ou escritos à mão. 

1.3.10) Controle de qualidade que permita aos usuários conferir a qualidade das imagens digitais 
produzidas, realizar ajustes e corrigir erros para melhorar legibilidade e a qualidade da imagem 
conforme requisitos aqui estabelecidos, antes da entrega a Contratante, e ainda: 
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- Tratamento de imagens por meio da aplicação de perfis de configuração com parâmetros, 
operações e formas de compactação, durante ou após a digitalização; 

- Controle de seleção de áreas para aplicação de tratamento de imagem em pontos específicos da 
imagem digital. 

- Incluir, ainda que por meio de redigitalização, ou excluir imagens digitais de um volume de 
processo, conforme o seu lote e sua origem registrada durante o recebimento do processo físico; 

- Visualização das imagens contidas em um volume para inspeção e avaliação da qualidade pela 
Contratante; 

1.3.11) Gestão de Workflow para: 

- Possibilitar a criação, parametrização e controle de processos definidos para gerenciar e 
controlar todo o ciclo de vida dos arquivos de imagens digitais, conforme as etapas previstas 
neste Contrato; 

- Permitir a pré-definição e gerenciamento automático de responsabilidades, atividades, 
procedimento de escalonamento e alertas ou notificações para os responsáveis pelas próximas 
etapas do fluxo de trabalho ou supervisores. 

- Recuperar e usar os dados armazenados sobre as atividades e procedimentos para produção de 
relatórios gerenciais. 

- Os relatórios deverão fornecer informações sobre a produtividade do período: número de lotes, 
número de processo, número de volumes, número de imagens digitais produzidas; 

- Os relatórios devem estar disponíveis para visualização na tela assim como para impressão. 

- O sistema deve suportar a customização da visualização de informações para atender 
necessidades específicas de gerenciamento da Contratante. 

- Os relatórios serão entregues diariamente aos responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização 
e gestão do contrato designados pela Contratante, para controle, se outra não for a periodicidade 
estabelecida. 

1.3.12) A Contratada deverá possibilitar que o sistema processual da Contratante seja integrado 
com o seu sistema de Gestão e Controle do processo de digitalização para obter e fornecer 
funcionalidades conforme a necessário. 

1.3.13) O sistema deverá possuir garantia das propriedades de segurança da informação por meio 
de controle e gerenciamento do acesso de usuários e estações de trabalho, observado os 
seguintes requisitos: 

- Assinatura digital dos arquivos com as imagens digitais, de forma individual ou em lote; 

- Definição dos níveis de acesso à estrutura de pastas; 

- Controle de acesso das estações de trabalho, com manutenção de log de acesso contendo o 
histórico de eventos gerados por ela; 
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- Controle de acesso dos usuários aos arquivos de imagem digital por meio da definição de 
grupos ou níveis de acesso, com manutenção de log de acesso contendo o histórico de eventos 
gerados por eles; 

- Controle de acesso dos usuários aos recursos e funcionalidades do sistema por meio da 
definição de grupos e permissões de acesso; 

- Criação e manutenção de histórico (logs) com todos os eventos realizados em quaisquer 
módulos ou aplicações do sistema, com informação, no mínimo, do usuário e da estação que o 
realizou uma operação, o que foi realizado e quando. 

1.3.14) O sistema deverá fornecer arquivo de ajuda para utilização dos seus recursos e 
funcionalidades. 

1.4) Requisição do Serviço 

1.4.1) A solicitação dos serviços de digitalização será encaminhada à Contratada, por meio de 
Ordem de Execução de Serviço ou Solicitação de Serviço emitida pela Contratante conforme 
modelo constante no Anexo III deste Contrato. 

1.5) Acervo de Documentos e Processos Físicos 

1.5.1) A Contratada deverá digitalizar todos e quaisquer documentos que pertençam aos autos 
de processos físicos do lote encaminhado para digitalização, tais como papéis A4, A3, A2, A0, 
carta, ofício, executivo entre outros, com gramaturas variadas entre 41 g/m² e 209 g/m². 

1.5.1.1) O papel de suporte físico da maioria dos documentos do acervo possui tamanho 
A4 e Ofício, com gramatura entre 75 e 90 g/m². 

1.5.2) A digitalização de documentos rasgados deverá ser precedida de reparação preventiva de 
acordo com orientações, métodos e instrumentos, previamente definidos e acordados com a 
Contratante, de modo que fiquem em condições de serem digitalizados. 

1.5.2.1) Em caso de danos, considerados como permanentes pela Contratada, aos documentos, 
esta deverá notificar formalmente a Contratante em até 24 horas da ocorrência. 

1.5.2.2) Qualquer dano eventual causado pela Contratada às folhas dos autos de processos 
físicos do acervo deverá ser relatado em registro de ocorrência a ser apresentado à Contratante 
em até 24 horas. 

1.5.3) A Contratada não poderá eliminar páginas contidas nos autos de processos e volumes do 
lote encaminhado para digitalização sem autorização da Contratante. 

1.6) Processo de Execução do Serviço 

1.6.1) Disposições Gerais 

1.6.1.1) O serviço de digitalização do acervo físico será executado cumprindo, no mínimo, as 
etapas de recebimento, preparação, captura da imagem, controle de qualidade, indexação, 
reconhecimento de caracteres, assinatura digital, entrega e finalização, as quais poderão ser 
ajustadas desde que previamente acordado com a Contratante. 

1.6.2) Recebimento dos Documentos e Processos Físicos 
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1.6.2.1) Os documentos e processos físicos a serem digitalizados serão recebidos pela 
Contratada mediante Guia de Remessa emitida pela Contratante contendo a relação com 
identificação dos processos, origem, quantidade de volumes e indicativo da sequência para 
digitalização, devendo o responsável pelo recebimento realizar a conferência das informações e 
assinar protocolos de recebimento, conforme orientações da Contratante, observando no 
mínimo: 

- Se todos os processos e volumes relacionados na Guia de Remessa emitida pela Contratante 
estão contidos no lote; 

- Se a sequência dos processos e volumes do lote está de acordo com aquela relacionada na Guia 
de Remessa emitida pela Contratante; 

- Toda e qualquer anormalidade que deva ser tratada antes de encaminhar os processos físicos 
para as etapas posteriores da execução do serviço. 

1.6.3) Preparação dos Documentos e Processos Físicos 

1.6.3.1) Todos os documentos e processos físicos deverão ser preparados para o processo 
de execução da digitalização por meio da realização, no mínimo, das atividades de desmontagem 
e higienização dos autos. 

1.6.3.2) A desmontagem inclui a desencadernação dos documentos dos processos e 
volumes, individualizando cada folha, na verificação e ajuste de partes dobradas, amassadas, 
rasgadas ou agrupadas, assim como na conferência e ordenação de modo que todas as folhas 
estejam na mesma direção. 

1.6.3.3) A higienização inclui a retirada de bilhetes, marcadores, anotações, documentos 
inseridos nos autos e que não façam parte dele, assim como quaisquer sujidades e corpos 
estranhos, tais como: prendedores metálicos, grampos, clips, insetos e outros agentes que 
possam provocar a deterioração dos documentos ou prejudicar a captura da imagem. 

1.6.3.4) Ao final da etapa de preparação, as folhas deverão acondicionadas dentro das 
capas dos processos e volumes aos quais pertençam, sem afixação, e amarradas com barbante ou 
elástico para evitar perda ou extravio. 

1.6.4) Captura da Imagem Digital 

1.6.4.1) A Contratada deverá realizar a captura da imagem digital de forma que seja 
garantido o máximo de fidelidade entre a imagem digital gerada e o documento original, 
considerando suas características físicas e estado de conservação. 

1.6.4.2) A Contratada deverá realizar a digitalização das capas dos processos e volumes, 
além de outros envoltórios, conforme orientações e critérios de conveniência da Contratante. 

1.6.4.3) As folhas em branco ou com carimbo que indique essa condição não serão objeto 
de faturamento, devendo todas as imagens que correspondam a elas ser excluídas de modo que 
não constem nos documentos e processos digitalizados. 

14.6.4.4) Após os lotes terem sido cadastrados no sistema de controle e gestão do processo 
de digitalização, a Contratada deverá realizar a etapa de captura de imagem digital utilizando 
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módulo de software do sistema específico para esta finalidade, observados os parâmetros 
mínimos de qualidade e desempenho a seguir: 

- Qualidade de resolução óptica mínima de 240 dpi; 

- Qualidade de resolução tonal: bitonal, escala de cinza, neste último caso quando a qualidade da 
captura estiver comprometendo a qualidade da imagem digital ou colorida, conforme tipo de 
documento; 

- Captura da imagem em modo simplex, com velocidade mínima de 60 páginas por minuto, ou 
duplex, com velocidade mínima de 120 imagens por minuto, em única passagem, por meio da 
leitura simultânea dos lados do papel; 

- Captura das imagens em lotes por meio de alimentação automática de documentos (ADF), com 
capacidade de alimentação mínima para 250 folhas; 

- Remoção automática de páginas em branco; 

- Detecção de alimentação múltipla de documentos para captura da imagem; 

- Reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 

- Reconhecimento inteligente de caracteres para documento escrito à mão; 

- Processamento para tratamento automático dos arquivos de imagens digitais em tempo de 
execução da captura da imagem ou posterior, conforme os requisitos mínimos a seguir: 

* Reconhecimento das margens da imagem digital para eliminar áreas que não fazem parte 
documento original (Edge detection/Cropping); 

* Alinhamento horizontal e vertical automático (Deskewing) das informações da imagem 
digitalizada para correção de problemas em função de falhas na alimentação do lote ou outros 
erros de alinhamento, assim como para facilitar, acelerar e proporcionar maior precisão ao 
processo de reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 

* Remoção de manchas, ruídos, fundos, bordas e sombras das imagens digitais capturadas 
(Speckle removal e Deshade) para otimizar a compressão do arquivo e proporcionar maior 
precisão ao processo de reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 

1.6.4.5) A Contratada deverá entregar os representantes digitais derivadas de acesso, sem 
páginas em branco, geradas em formato PDF/A, de acordo com a necessidade da Contratante, 
com todas as imagens que pertençam a um volume de processo em um arquivo de múltiplas 
páginas. 

1.6.4.6) Em cada processo digitalizado deverá constar Certidão de Validação assinada 
digitalmente atestando sua correspondência com o processo físico, inserida como último 
documento, externamente aos seus volumes, conforme modelo e orientações previamente 
definidos pela Contratante. 

1.6.4.7) Os representantes digitais derivadas de acesso deverão ser armazenados 
temporariamente pela Contratada até que sejam entregues e armazenadas de forma definitiva no 
sistema processual eletrônico da Contratante. 
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1.6.4.8) As derivadas de acesso produzidas não poderão ultrapassar o tamanho máximo de 
10 Mega Bytes, devendo a Contratada dividir o arquivo ou refazer a digitalização, conforme 
orientado pela Contratante. 

1.6.4.9) Para fins de armazenamento, a derivada de acesso poderá sofrer reduções de 
informações que possibilitem a otimização do tamanho do arquivo, desde que sem perda da 
qualidade e conforme orientações e critérios de conveniência da Contratante. 

1.6.4.10) A Contratada deverá utilizar identificador dos representantes digitais dos 
processos físicos, unívoco, persistente, permanente, sucinto, com estrutura consistente e que 
sempre permita a sua localização, de forma que não existam no acervo de processos digitais dois 
representantes digitais com identificadores iguais, conforme esquema para geração de 
identificador (file name) previamente definido pela Contratante. 

1.6.5) Indexação dos Arquivos de Imagens Digitais 

1.6.5.1) A Contratada deverá realizar a indexação dos documentos digitais derivadas de 
acesso antes de realizar a entrega no sistema da Contratante, conforme os campos de índices, 
quando indicados, na Ordem de Execução de Serviço. 

1.6.5.2) A Contratada deverá indexar as derivadas de acesso com, no mínimo, campos de 
índices para o número do processo físico e número do volume aos quais pertençam. 

1.6.5.3) O sistema integrado de controle e gestão usado pela Contratada deverá permitir, 
no mínimo, a verificação e validação dos valores registrados nos campos de índice por meio de 
máscaras ou banco de dados externos; e checagem de duplicidade. 

1.6.6) Reconhecimento de Caracteres 

1.6.6.1) Todas as derivadas de acesso deverão passar pelo processo de reconhecimento de 
caracteres, antes da entrega no sistema da Contratante, ainda que a imagem digital tenha sido 
gerada a partir de documentos escritos à mão. 

1.6.6.2) O reconhecimento de caracteres de que trata o item anterior deverá adicionar uma 
camada de texto ao documento digital para produzir uma derivada de acesso indistinguível da 
original e completamente pesquisável. 

1.6.6.3) O reconhecimento de caracteres também deverá garantir que o arquivo gerado 
tenha o mesmo layout do documento digital de origem, respeitando a disposição do texto do 
documento original. 

1.6.6.4) Na impossibilidade de reconhecimento de uma palavra, frase, ou trecho do 
arquivo da imagem digital, esta deverá ser substituída pela imagem da palavra, frase ou trecho 
na posição exata onde deveria estar no texto reconhecido. 

1.6.6.5) O processo de reconhecimento de caracteres deverá observar, no mínimo, os 
padrões de qualidade e desempenho a seguir: 

- O reconhecimento de caracteres deve gerar um arquivo textual com o mesmo layout do 
documento digitalizado, respeitando a disposição do texto em colunas e áreas existentes no 
original; 
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- Reconhecimento de caracteres em imagens de arquivos digitais produzidos a partir de 
documentos impressos ou manuscritos (OCR/ICR); 

- O reconhecimento de caracteres em imagem de documentos impressos deverá ser realizado 
independente da fonte utilizada nas folhas dos autos de processos físicos, ainda que complexas; 

- O reconhecimento de caracteres em documentos impressos deverá suportar no mínimo 10 
idiomas; 

- Reconhecimento de cedilha e caracteres acentuados comuns à língua portuguesa 
(ç,á,à,ã,é,ê,í,ó,ô,õ,ú, entre outros); 

- Reconhecimento de caracteres em diferentes tipos de documentos digitais: estruturados, 
semiestruturados e não estruturados; 

- Produção de representante derivada de acesso em formato PDF/A contendo a imagem do 
arquivo do digital e o texto reconhecido para torná-lo pesquisável; 

- Os caracteres devem ser reconhecidos e também as palavras de forma a possibilitar a pesquisa 
por palavras e frases; 

- Funcionamento do reconhecimento inteligente de caracteres com no mínimo 2 motores de 
leitura: para números e caracteres alfanuméricos, escalonados por algoritmo de votação. 

1.6.7) Assinatura Digital 

1.6.7.1) A Contratada deverá assinar digitalmente os documentos digitais por meio de 
certificado digital emitido por entidade certificadora registrada no ICP-Brasil, antes da entrega à 
Contratante. 

1.6.7.2) A Contratada deverá utilizar certificado digital compatível com o padrão de 
arquivos PDF/A usado pela Contratante, sem alteração de formato e de modo que possa ser 
visualizado o certificado incluso e a assinatura digital. 

1.6.7.3) A Contratada deverá permitir a assinatura dos documentos digitais pelos 
servidores da Contratante, caso esta entenda necessário e forneça os certificados digitais a eles. 

1.6.8) Controle de Qualidade 

1.6.8.1) A Contratante realizará mensalmente a inspeção e avaliação dos serviços 
prestados total ou, considerando o grande volume e homogeneidade do acervo, parcialmente por 
amostragem, neste último caso, em quantitativos ou percentuais previamente definidos e 
acordados com a Contratada. 

1.6.8.2) Após definida a forma de inspeção e avaliação de qualidade do item anterior, a 
Contratada deverá disponibilizar lotes digitalizados que tenham sido entregues no sistema 
processual da Contratante para fins de controle de qualidade. 

1.6.8.3) O acompanhamento dos serviços prestados para fins de inspeção e avaliação da 
qualidade será realizado por meio de acesso ao módulo, aplicação ou sistema específico para 
esta finalidade, concedido pela Contratada aos servidores especialmente designados para 
acompanhamento, fiscalização e gestão do contrato. 
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1.6.8.4) O controle de qualidade do processo de digitalização deverá ser realizado pela 
Contratada por meio de procedimentos técnicos que permitam verificar a qualidade, legibilidade 
e a fidelidade das imagens digitais em relação ao documento original, assim como sua ordenação 
e integridade no processo digitalizado, a qualidade dos índices e do reconhecimento de 
caracteres, observando os parâmetros e característica técnicas mínimas requeridas para o serviço, 
contemplando, no mínimo, as formas de verificação a seguir: 

- Verificar se a qualidade da imagem digital, seu tamanho, resolução e demais características 
técnicas estão de acordo com as especificações técnicas deste Contrato, assim como em 
comparação com o documento original, considerando, no mínimo, se: 

- A imagem tem a resolução óptica especificada; 

- A imagem tem o tamanho acordado; 

- A resolução tonal da imagem está no modo de cor correto para garantir a melhor qualidade 
possível para a imagem; 

- O recorte da imagem está correto; 

- A imagem não apresenta rotação, inversão ou inclinação; 

- Não houve perda da nitidez da imagem; 

- Não há excesso de nitidez na imagem; 

- A imagem não apresenta interferências; 

- Verificar se o padrão de nomenclatura de todos os processos, volumes e arquivos de imagens 
de digitais está de acordo com o que for definido pela Contratante; 

- Verificar se os formatos de arquivos de imagens digitais produzidos estão de acordo com as 
especificações técnicas deste Contrato; 

- Verificar se os dados para indexação das imagens digitais estão conforme especificações da 
Contratante; 

- Verificar e remover do processo páginas em branco ou em duplicidade; 

- Verificar se a qualidade do reconhecimento de caracteres ótico ou inteligente está dentro dos 
percentuais de acerto estabelecidos; 

- Verificar se consta no processo digitalizado a Certidão de Validação; 

- Verificar e informar a Contratante, quando solicitado, a quantidade de processos, volumes e 
imagens digitais em um lote, assim como o tamanho médio dos arquivos digitais produzidos; 

- Verificar e corrigir outras características que podem atrapalhar a legibilidade dos documentos. 

1.6.8.5) A Contratada deverá registrar as ocorrências quando o documento original seja 
ilegível e poderá, desde que acordado com a Contratante, apor carimbo eletrônico indicando que 
a digitalização está prejudicada devido à ilegibilidade do original. 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019  - 95  
 
 
 
1.6.8.6) A Contratada deverá refazer as etapas do serviço nas quais tenham sido 
identificadas falhas que derem causa a produção de arquivos de imagem digital que de qualquer 
forma estejam fora dos padrões de qualidade e características técnicas exigidas neste Contrato, 
observando os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço, sem qualquer ônus para a 
Contratante. 

1.6.8.7) A Contratada deverá fornecer todos os dados e informações estatísticas e de 
monitoramento da prestação dos serviços necessários à inspeção e avaliação da qualidade pela 
gestão e fiscalização do contrato, sempre que solicitados pela Contratante. 

1.6.9) Entrega dos Arquivos de Imagens Digitais 

1.6.9.1) A Contratada deverá realizar a entrega dos documentos digitais derivadas de 
acesso no sistema processual da Contratante por meio de web service e utilizando os padrões 
para intercâmbio de informações de processos judiciais e assemelhados, conforme padrões 
técnicos, condições e orientações fornecidas pela Contratante, se de outro modo não for 
acordado entre as partes. 

1.6.9.2) Todas as customizações necessárias para que o sistema de gestão e controle do processo 
de digitalização realize a entrega para o sistema da Contratante serão realizadas pela Contratada 
sem nenhum ônus adicional. 

1.6.10)  Finalização 

1.6.10.1) A remontagem dos processos físicos será realizada pela Contratada após a entrega 
das respectivas derivadas de acesso, se de outra forma não for definido pela Contratante. 

1.6.10.2) A Contratada deverá remontar os processos físicos colocando todas as peças 
dentro da respectiva capa, devidamente fixadas e em ordem: sem páginas faltantes, respeitando a 
numeração das folhas, no mesmo estado de conservação que foi recebido. 

1.6.10.3) A Contratada deverá devolver os processos físicos organizados em lotes na 
mesma ordem de sequência em que foram entregues pela Contratante, conforme relacionados na 
Guia de Remessa. 

1.6.10.4) A Contratada deverá indicar na Guia de Remessa, após a devolução dos processos 
físicos, no mínimo, que o lote foi digitalizado, além de outras informações que forem 
estabelecidas pela Contratante. 

1.6.10)  A Contratada deverá notificar imediatamente os fiscais do contrato, qualquer que 
seja a etapa da execução do serviço, caso seja constatado que há folhas faltantes nos autos dos 
volumes dos processos físicos. 

1.7) Segurança da Informação 

1.7.1) Todos os serviços deverão ser prestados exclusivamente nas dependências da 
Contratante, ficando sob responsabilidade desta, toda logística relacionada a movimentação dos 
processos físicos até o recebimento pela Contratada. 

1.7.1.1) Não será permitida a retirada de autos de processos físicos pela Contratada do 
espaço físico reservado para prestação dos serviços. 
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1.7.2) A Contratada deverá elaborar e entregar o Termo de Compromisso, conforme modelo 
constante do Anexo IV deste Contrato, assinado por seu representante legal, e Termo de Ciência 
– modelo Anexo V deste Contrato, para cada empregado alocado para a execução do objeto 
desta contratação. 

1.7.3) A Segurança da Informação dos arquivos de imagens digitais armazenados de forma 
temporária pela Contratada até sua entrega no sistema da Contratante será de inteira 
responsabilidade daquela, observado os termos de compromisso e ciência previstos neste 
Contrato. 

1.7.4)  Não será permitida a utilização de qualquer tipo de tecnologia de mídia móvel dos 
empregados da Contratada, tais como: pen-drive, CD, DVD, HD externo e similares; para os 
quais possa haver cópia de informações sobre responsabilidade da Contratada. 

1.7.5) Todos os ativos de serviços da Contratada estarão sujeitos às políticas, normas e 
procedimentos de Segurança da Informação da Contratante. 

1.7.6) Encerrada a prestação dos serviços, todos os equipamentos utilizados deverão passar por 
procedimento que garanta a exclusão de forma definitiva de todos os dados temporários usados 
na execução do objeto e poderão ser submetidos à avaliação de equipe técnica da Contratante 
conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. 

1.8) Acordo de Níveis Mínimos de Serviço 

1.8.1) Disposições Gerais 

1.8.1.1) Os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço desta seção têm como 
objetivo assegurar os padrões de qualidade e desempenho esperados para execução do objeto da 
contratação, sem prejuízo dos já especificados em outras partes deste Contrato. 

1.8.2) Garantia de Produtividade Mínima 

1.8.2.1) Com o objetivo de aferir eficiência dos serviços de digitalização dos documentos 
e processos físicos do acervo da Contratante e sua capacidade de cumprir o objeto dentro do 
prazo do contrato, será utilizado um indicador de produtividade mínima garantida pela 
Contratada. 

1.8.2.2) A Contratada deverá garantir durante a vigência do contrato uma produtividade 
mínima mensal de 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentas mil) imagens digitais. 

1.8.2.3) O cumprimento da meta de produtividade mínima será aferido pela contabilização 
da quantidade de imagens digitais constantes dentro dos volumes digitalizados, totalizadas por 
processos incluídos no sistema processual da Contratante. 

1.8.2.4) A aferição de que trata o item anterior será realizado ao final de cada mês, por 
meio de recebimento provisório, com base em fatura de prestação de serviço fornecido pela 
Contratada. 

1.8.2.5) A aferição terá início a partir do segundo mês de execução contratual, após o 
recebimento da primeira Guia de Remessa pela Contratada. 
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1.8.2.6) Quando a Contratada exceder a meta de produtividade mínima garantida, a 
quantidade excedente será eventualmente considerada para o cumprimento da meta nos meses 
subsequentes. 

1.8.2.7) O não cumprimento da meta de garantia de produtividade mínima, aferida nos 
termos dos itens anteriores, em quantidade inferior a 95% sujeitará a Contratada à aplicação de 
penalidade estabelecida neste Contrato: 

 
FAIXA DE PRODUTIVIDADE MULTA INCIDÊNCIA 

Acima de 95% até 99% 0,2% 

Sobre o valor da fatura. 

De 90% até 95% 0,4% 

De 85% até 90% 0,6% 

De 80% até 85% 0,8% 

De 75% até 80% 1,0% 

Abaixo de 75% Inexecução Parcial 

1.8.3) Garantia de Qualidade Mínima 

1.8.3.1) Com o objetivo de aferir a eficácia dos serviços de digitalização dos documentos 
e processos judiciais físicos do acervo da Contratante e sua capacidade de atender aos padrões de 
qualidade, com um baixo índice de retrabalho, será utilizado um limite máximo para não 
conformidades observadas por meio dos procedimentos de inspeção e avaliação da qualidade. 

1.8.3.2) Ultrapassado qualquer dos limites máximos de não conformidades mensais 
aceitáveis, aferidos nos termos deste documento, a Contratada estará sujeita ao ajuste de 0,5% 
por cada item descumprido sobre valor da fatura do período em que for constatado o 
descumprimento. 

1.8.3.3) A quantidade máxima de não conformidades será medida mensalmente por 
ocorrência conforme os limites estabelecidos na tabela a seguir: 

Item  Descrição da não conformidade  Limite  
Aceitável  

1 Arquivos de imagens digitais sem assinatura digital. 2 
2 Processo digital entregue sem a Certidão de Validação. 2 

3 
Ausência de arquivos de imagens digitais para as folhas que estejam contidas nos autos de um 
processo físico. 2 

4 Arquivos de imagens digitais em branco. 5 
5 Arquivos de imagens digitais com dados incorretos nos campos de índice. 5 

6 
Nome dos arquivos de imagens digital fora dos padrões de nomenclatura acordados com a 
Contratante ou sem correspondência com o seu conteúdo. 5 

7 Arquivos de imagens digitais entregues em formato diferente do acordado com a Contratante. 5 

8 
Qualidade da imagem digital em comparação com o original abaixo dos padrões estabelecidos 
neste Contrato, implicando em qualquer tipo de retrabalho. 10 

9 Arquivos de imagens digitais em ordem de sequência diferente daquela em que aparecem as folhas 
originais no processo físico. 

10 

1.8.3.4) Caso a inspeção e verificação de qualidade realizada, com base na tabela do item 
anterior impliquem na rejeição de imagens digitais em quantidade igual ou superior a 2%, será 
aplicada glosa de 1% sobre o valor da fatura do período em que for constatada a rejeição. 
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1.8.3.5) A precisão do resultado do reconhecimento óptico de caracteres (OCR) não será 
inferior a 95% para texto impresso e 90% para textos escritos à mão, ficando a Contratada 
sujeita a glosa de 0,5% sobre a fatura do período. 

1.8.3.6) A precisão será calculada na proporção do número de palavras corretamente 
reconhecida sem erro ortográfico sobre o número de palavras reconhecidas pelo sistema de 
gestão e controle do processo de digitalização a partir do documento original. 

1.8.3.7) Caso a precisão fique abaixo do percentual estabelecido em função da baixa 
qualidade ou do conteúdo do documento original a Contratante poderá autorizar o aceite do 
serviço. 

1.8.3.8) A Contratada deverá realizar a substituição dos arquivos de imagens digitais com 
vícios, defeitos ou que não atendam aos padrões de qualidade e desempenho especificados neste 
Contrato em até 24 horas. 

1.8.4) Caso a Contratada não alcance os requisitos do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço 
em virtude de fatos ou circunstâncias, de qualquer natureza, que comprovadamente sejam 
atribuíveis a Contratante, não estará sujeita aos ajustes na fatura previstos nessa seção. 
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ANEXO II DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2019 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Declaramos para os devidos fins, e em cumprimento à cláusula_____ do Contrato SJ/DF n. 
____/____, que os processos físicos no escopo da Ordem de Execução de Serviço cujo número 
foi indicado abaixo foram por nós digitalizados, conferidos, indexados e entregues ao 
CONTRATANTE , sendo oferecida a garantia de qualidade dos serviços realizados por um 
período de 12 (Doze) meses, a contar do encerramento do referido contrato: 
 

Número do documento Data de encerramento do 
contrato 

Quantidade de folhas 
processadas 

N° OES    

 
 

__________________, ___de ____________de 20__. 
 
 

_____________________________________________ 
Representante legal (Nome completo e cargo) 

Carimbo e assinatura 
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ANEXO III DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/201 9 

ORDEM DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
 

JUSTIÇA FEDERAL– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
 

ORDEM DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

  

INTRODUÇÃO 

Por intermédio desta Ordem de Execução de Serviço será solicitado formalmente à Contratada a prestação de 
serviço relativos ao objeto do Contrato SJ/DF n. ___/20__.  

1 – IDENTIFICAÇÃO  

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº:   

CONTRATO Nº:   

CONTRATADA:   

Data da Emissão:   Área Requisitante do Serviço:  

Usuário Solicitante:   

E-mail:   Telefone:   

Solução de TI:   

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E VOLUMES ESTIMADOS  

Item Descrição do Serviço Métrica  
Valor  

Unit. (R$) 
Quantidade/Vol

ume 
Valor Total  

(R$) 

1 
     

... 
     

TOTAL  
 

 
3 – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

 
4 – CRONOGRAMA 

Item referente ao 
Produto/Serviço 

Início Previsto Fim Previsto Prazo Máximo 

    

 
5 – ARTEFATOS / PRODUTOS 

Fornecidos A serem gerados e/ou atualizados 

  

 
6 – CIÊNCIA  

CONTRATANTE  

Área Requisitante Gestor do Contrato 
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JUSTIÇA FEDERAL– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 
ORDEM DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
 
 

_______________________________ 
<Nome do Responsável pela área requisitante> 

Matrícula: <nº da matrícula> 
Local, <dd/mm/aaaa> 

_______________________________ 
<Nome do Responsável pela área requisitante> 

Matrícula: <nº da matrícula> 
Local, <dd/mm/aaaa>. 

CONTRATADA  

PREPOSTO 

_______________________________ 
<Nome do Preposto> 

CPF: <CPF do Preposto> 
Local, <dd/mm/aaaa>. ______:_____horas 
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ANEXO IV DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2019 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

______________________________ (Nome da Empresa), por intermédio de seu representante legal 

____________________________________________, doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, se 

compromete, por intermédio do presente instrumento, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de 

propriedade da JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, doravante simplesmente 

designado SJDF, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA  

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços à SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL, consoante o Contrato SJ/DF N. _____/20__, celebrado em ___/___/20__, mantém contato com 

informações sigilosas nos termos lei, normas e regulamentos. Estas informações devem ser tratadas 

confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os 

servidores da SJDF e empregados do RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante legal 

signatário do contrato ora referido.  

CLÁUSULA SEGUNDA  

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito do Tribunal que, por 

sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:  

I. Pelas que compõem os autos de processos judiciais;  

II. Outras informações de natureza financeira, administrativa, contábil e jurídica.  

CLÁUSULA TERCEIRA  

O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos da Cláusula Segunda deste Termo são meramente 

exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no 

futuro devem ser mantidas sob sigilo.  

Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o 

RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal 

da SJDF, signatário do Contrato SJ/DF N.  _____/20__, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de 

manifestação expressa da SJDF poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora 

assumidos.  

CLÁUSULA QUARTA  

O RESPONSÁVEL reconhece que está ciente Política de Segurança da Informação da Justiça Federal de 1ª e 2ª 

Instâncias, definida pelo Conselho da Justiça Federal através da Resolução Nº 006 de 07 de abril de 2008, e de todos 

os seus documentos acessórios já criados;  

Parágrafo Único – O REPONSÁVEL declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de segurança 

da informação definidos e/ou seguidos pela SJDF, vigentes ou que venham a ser criados;  

CLÁUSULA QUINTA  

O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do Contrato SJ/DF N.  _____/20__, para imediata devolução à SJDF, 

todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este 

relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu 
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controle ou posse, seja de seus empregados, prestadores de serviço, fornecedores, com vínculo empregatício ou 

eventual com o RESPONSÁVEL, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou 

confidencial a que teve acesso enquanto contratado pela SJDF. Todos os equipamentos utilizados para a realização 

dos serviços do contrato deverão ter dados temporários apagados, e conferidos pela equipe técnica da SJDF após o 

termino dos serviços. Não será permitida a utilização de qualquer tipo de tecnologia e mídia móvel dos empregados 

da CONTRATADA para evitar a cópia de informações.   

Parágrafo Único - O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, e prestadores de serviços que 

estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato SJ/DF N.  _____/20__, 

a observância do presente instrumento e a assinatura de Termos de Ciência individuais adotando todas as 

precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.  

CLÁUSULA SEXTA  

O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente à SJDF qualquer violação das regras de sigilo ora 

estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de 

seus empregados e preposto.  

CLÁUSULA SÉTIMA  

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente instrumento acarretará a responsabilidade administrativa, 

civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.  

CLÁUSULA OITAVA  

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o 

RESPONSÁVEL e a SJDF e abrangem as informações presentes e futuras.  

CLÁUSULA NONA  

O RESPONSÁVEL se compromete no âmbito do CONTRATO objeto do presente instrumento, a apresentar à 

SJDF termo de ciência individual de adesão e aceitação das presentes cláusulas, de cada integrante ou participante 

da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato SJ/DF N.  _____/20__.  

 

Brasília DF, ____ de _______________ de 20__.  

 

____________________________________ 

Representante Legal da Empresa:  

Nome: .............................................................. Cargo/Função: ...............................................  

CPF: .................................................................. Telefone: .......................................................  

Documento de Identidade (número, data, emissor):...............................................................  

E-mail: .............................................................. 
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ANEXO V DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2019 

TERMO DE CIÊNCIA 

 

Eu, _________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. 

______________________, expedida pela ____________ e do Cadastro de Pessoa Física, CPF/ sob o n. 

__________________________, declaro que:  

1. Li e tenho ciência de todos as clausulas do TERMO DE COMPROMISSO firmado entre a empresa 

_____________________________ e a JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, 

decorrente do Contrato SJ/DF N. ____/20__;  

 

2. Li e tenho ciência de todos os termos da PSI da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e seus 

documentos integrantes;  

 

3. Reconheço que todos os dados e informações recebidos da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, 

em relação ao Contrato SJ/DF N. ____/20__, firmado entre a empresa _____________________________e o 

tribunal, deverão ser mantidos em sigilo e serão utilizados exclusivamente para a execução do objeto da 

contratação;  

 

4. Tenho ciência que todos os recursos disponibilizados para mim pela SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL deverão ser utilizados apenas para fins de execução dos serviços estabelecidos no Contrato SJ/DF N. 

____/20__e que todos os dados armazenados, transmitidos ou recebidos pelos recursos computacionais usados para 

execução dos serviços conectados a rede da SJDF podem ser monitorados sem aviso prévio.  

 

Brasília DF, ____ de _______________ de 20__. 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Funcionário da empresa) 
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ANEXO VI DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2019 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

 
JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDE RAL 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 

 
INTRODUÇÃO  

 
 O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente a Contratada que os serviços foram prestados ou os 
bens foram recebidos para posterior análise das conformidades de qualidade, baseadas nos critérios de aceitação 
definidos em contrato.  
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO  

CONTRATO Nº [XXXXXXX]  
CONTRATADA: [XXXXXX]  
CONTRATANTE: [XXXXXX]  
ORDEM DE SERVIÇO Nº: <XXXXXXXX>  DATA DA EMISSÃO: <dia> de <mês> de<ano>.  
SOLUÇÃO DE TI   
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO  
Item Descrição de Produto e Serviço Métrica Quantidade Total 
1.  <Descrição igual da OS de abertura> <Página/Imagem>   
...      

TOTAL DOS ITENS   
 
Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 34, inciso I, da Instrução Normativa 

nº 4/2014 SLTI/MP, que os serviços, relacionados na O.S. acima identificada, foram recebidos nesta data e serão 

objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade e produtividade, de acordo com o Acordo de Níveis Mínimos 

de Serviço previamente definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços 

ocorrerá em até ___ dias úteis, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações 

constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato supracitado.  

 

____________________, ____ de ___________de 20___ 

 
DE ACORDO 

 
COMISSÃO GESTORA DO CONTRATO – O. S. N. ..................... 

 
(Assinado eletronicamente pelos membros) 
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ANEXO VII DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/201 9 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDE RAL 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
INTRODUÇÃO  

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente a Contratada que os serviços prestados foram 
devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato.  

 
IDENTIFICAÇÃO  

CONTRATO Nº [XXXXXXX]  
CONTRATADA: [XXXXXX]  
CONTRATANTE: [XXXXXX]  
ORDEM DE SERVIÇO Nº: <XXXXXXXX>  DATA DA EMISSÃO: <dia> de <mês> de<ano>.  
SOLUÇÃO DE TI   
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO  
Item Descrição de Produto e Serviço Métrica Quantidade Total 
1.  <Descrição igual da OS de abertura> <Página/Imagem>   
...      

TOTAL DOS ITENS   
 
 Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso VIII, da Instrução 

Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que os serviços integrantes desta Ordem de Execução de Serviço acima 

identificada, atendem às exigências especificadas no Termo de Referência do Contrato acima referenciado. 

____________________, ____ de ___________de 20___ 
 
 

DE ACORDO 
 

COMISSÃO GESTORA DO CONTRATO – O. S. N. ..................... 
 

(Assinado eletronicamente pelos membros) 
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ANEXO VIII DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/20 19 

LAYOUT DO ESPAÇO FÍSICO 
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ANEXO IX DO CONTRATO DO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2019 

DA PLANILHA DE CUSTOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QTDE. 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 

Serviço de digitalização 

de documentos e 

processos físicos do 

acervo da Justiça 

Federal de Primeiro 

Grau no Distrito Federal 

Página/imagens 49.500.000   

TOTAL  

 

OBS:  

1 - O quantitativo constante da tabela acima é estimativo e somente será paga a quantidade 

de páginas efetivamente digitalizadas e processadas; 

2 – A estimativa do volume total a ser contratado durante o prazo do Contrato foi 

estabelecida com base em informações estatísticas sobre quantitativos de documentos e 

processos físicos em tramitação na Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal – 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

 

 


