
ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO DE ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO – PEC

AQSETIN2017013 - Aquisição de microcomputadores para o Poder Judiciário Cearense

 1  NATUREZA DO OBJETO

 1.1   Os bens que constituem o objeto deste documento enquadram-se no conceito de bem

comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei Federal N° 10.520/2002, onde os

requisitos técnicos são suficientes para determinar  o conjunto da solução escolhida e  ainda

verificou-se que o fornecimento do bem é realizado comercialmente por várias empresas no

mercado.

 2  JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DO OBJETO

Item Forma de Parcelamento Justificativa

Aquisição  de

microcomputadores

para  o  Poder

Judiciário

Cearense.

O  item  será  licitado

através de lote único.

A adoção  de  objeto  único  configura-se  como  opção  tecnicamente

viável,  uma  vez  que  as  características  de  todos  os  equipamentos

demandados são iguais. Desta forma, a opção é ainda economicamente

viável e preserva a economia de escala, sem, contudo comprometer o

caráter  competitivo  do  processo  licitatório,  face  à  grande

disponibilidade de fornecedores do serviço no mercado local.

 3  GARANTIA

A CONTRATADA se obriga a corrigir quaisquer falhas nos equipamentos entregues pelo

período mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, contado a partir da data do Termo de Recebimento

Definitivo  de  cada  item.  Os  defeitos  compreendem  qualquer  ocorrência  que  impeça  o  seu

funcionamento normal.

 4  RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

 4.1  Deveres e Responsabilidades do Contratante



 4.1.1  Efetuar os pagamentos das faturas mensais até a data do vencimento das mesmas;

 4.1.2  Fornecer todas as informações necessárias para que a Contratada  possa iniciar e

prestar serviços dentro das condições pactuadas, a critério do Contratante;

 4.1.3  Recusar Notas Fiscais ou Faturas que estejam em desacordo com as exigências

editalícias, informando à Contratada  e sobrestando o pagamento até a regularização da

condição;

 4.1.4  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não

acarretando qualquer ônus ao Contratante;

 4.1.5  Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela Contratada, devidamente identificados,

aos locais onde devam efetuar a entrega dos materiais, tomando todas as providências

necessárias;

 4.1.6  Notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos

equipamentos;

 4.1.7  Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e

nos documentos que o integram.

 4.2  Deveres e Responsabilidades da Contratada

 4.2.1  Executar o fornecimento dentro das especificações contidas neste Termo de

Referência e nos documentos que o integram, responsabilizando-se por eventuais prejuízos

decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

 4.2.2  Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações

se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao Contratante, imediatamente e por

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

 4.2.3  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da aquisição



do equipamento, inclusive consideradas as hipóteses de caso fortuito ou força maior;

 4.2.4  Comunicar imediatamente ao  Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço,

conta bancária e outros dados necessários para o recebimento de correspondências e demais

comunicações;

 4.2.5  A Contratada deverá indicar formalmente até a data do “aceite” o endereço, telefone,

fax/e-mail e nome do responsável pela assistência técnica, para  o  Serviço  de  Operação,

durante o período de garantia;

 4.2.6  Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinário ou

anormal que afete execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;

 4.2.7  Fornecer os equipamentos e/ou executar os serviços em estrita observância às

especificações técnicas e aos detalhamentos constantes do objeto do Termo de Referência;

 4.2.8  Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não

podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por

problemas de funcionamento dos equipamentos;

 4.2.9  A Contratada  deve responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos

que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou

culposa, na execução deste Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou

legais a que estiver sujeita; 

 4.2.10  Reparar ou corrigir, às suas expensas, os equipamentos em que se verificarem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes do processo de fabricação ou transporte;

 4.2.11  Identificar seus funcionários com crachás da empresa e repassar para o preposto da

mesma os horários em que estes efetuarão eventuais serviços no Contratante.

 5  TERMOS CONTRATUAIS

 5.1  Procedimentos e Critério de Aceitação

ID Etapa/Fase/Item Indicador Valor mínimo Aceitável

01 Da entrega dos Dias Máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da emissão da



equipamentos nota de empenho.

02

Da emissão dos Termos de

Recebimento Provisório e 

Definitivo

Características

técnicas dos 

equipamentos

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as características

técnicas descritas no anexo I – Especificações Técnicas.

03 Do período de garantia Meses
Período mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir  da

data do recebimento definitivo dos equipamentos.

04
Abertura de chamados de 

assistência técnica
Horas/Dias

Em regime de 10 horas x 5 dias por semana, em horário comercial,

excluindo feriados.

05

Do prazo de solução dos 

chamados de assistência 

técnica

Horas

As  ocorrências  deverão  ser  solucionadas  no  prazo  máximo  de  18

(dezoito) horas úteis, contados a partir da abertura do chamado, sendo

todos  os  atendimentos  prestados  na  modalidade  “on-site”,

exclusivamente, na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza.

 5.2  Estimativas de Volume de Bens e ou Serviços

Bem/Serviço Estimativa Forma de Estimativa

Fornecimento de
microcomputadores

650
unidades

Necessidade levantada pela Área Requisitante da Solução, registrada no Documento

de Oficialização de Demanda,  levando em consideração a melhoria contínua da

infraestrutura de TI. Atualmente, o TJCE possui 7.677 microcomputadores ativos,

sendo 73,53% destes fora do prazo de garantia. Esta solução de TIC atenderá  aos

servidores  do  Poder Judiciário Cearense que utilizam estes computadores que não

possuem garantia contratual e necessitam de melhor desempenho de hardware, além

disso, à medida  que  estes  equipamentos  apresentarem  problemas,  devem  ser

substituídos  por  equipamentos  novos  ou  tabela/cronograma  de

distribuição/instalação estabelecido pela área requerente.

Conforme prospecção realizada pela área requisitante da solução, considerando as

fortes restrições orçamentárias para o presente ano, chegou-se a estimativa de 650

(seiscentos e cinquenta) microcomputadores.

Os demais equipamentos serão adquiridos, a medida que surja novo orçamento para

este fim no(s) próximo(s) ano(s).

 5.3  Metodologia de Avaliação da Qualidade e da Adequação

Id Etapa Método de Avaliação

01 Envio e Avaliação

da Amostra
A amostra deve ser entregue no Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará situado

no endereço: Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N.  – Cambeba CEP: 60.822-325 – Fone:

(85) 3207 – 7000, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação do Pregoeiro

no sistema eletrônico, considerando o horário de expediente do órgão, das 08:00 às 18:00 horas;

A avaliação das amostras será através da realização de verificação e validação das especificações



definidas no anexo I – Especificações Técnicas deste documento;

A amostra poderá ser manuseada e desmontada, sem ônus para o TJCE, para verificação da

conformidade técnica e demais características definidas no anexo I – Especificações Técnicas

deste documento;

A amostra deverá vir acompanhada da documentação técnica e de todos os recursos necessários

ao  seu  perfeito  funcionamento,  incluindo  drivers  compatíveis  com  o  sistema  operacional

Windows 7 Professional (32 e 64 bits);

No prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento da amostra, uma sequência

de testes de aprovação da amostra do equipamento, envolvendo todos os componentes, deve ser

estruturada e conduzida pelo licitante, com acompanhamento do TJCE;

As funcionalidades disponíveis no produto devem ser testadas em todas as variações possíveis,

mediante testes específicos. Essas funcionalidades devem ser demonstradas pelo licitante, com

acompanhamento do TJCE.

02 Entrega e

recebimento
A Contratada  deverá  efetuar  a  entrega  dos  equipamentos  solicitados  através  de  Ordens  de

Fornecimento, no setor de Almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará situado no

endereço: Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N.  – Cambeba CEP: 60.822-325 – Fone:

(85)  3207  –  7512/7486,  no  prazo  máximo  determinado  abaixo,  considerando  o  horário  de

expediente do órgão, das 08:00 às 18:00 horas;

O prazo de entrega será em até 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data de início da vigência

do Contrato;

Os equipamentos devem ser  novos e de primeiro uso, estar  em plena produção,  bem como,

devem estar devidamente acondicionados em suas respectivas embalagens de fábrica;

Os equipamentos deverão ser  fornecidos com todos os  acessórios  necessários  à  sua perfeita

instalação  e  funcionamento,  incluindo  cabos,  conectores,  documentação  técnica,  etc,  em

conformidade com as especificações técnicas;

O objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais Adquiridos do Tribunal de

Justiça do Estado do Ceará, portaria nº 689/2014 (publicada em 06/05/2014), constituída pelo

Contratante da seguinte forma:

Provisoriamente,  no  ato  de  entrega  dos  equipamentos,  conforme  anexo  II  –  Termo  de

Recebimento  Provisório,  assinado  pelas  partes.  O  recebimento  provisório  consiste  na

identificação e conferência dos equipamentos, com ênfase na integridade física e quantitativo;

Definitivamente,  no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da Emissão do



Termo de Recebimento Provisório, conforme anexo III – Termo de Recebimento Definitivo;

O recebimento  definitivo  consiste  na  verificação  do  bom funcionamento  dos  equipamentos,

inclusive com a adequação dos equipamentos às exigências das especificações deste documento

e da proposta da Contratada e ajustes que tenham sido solicitados no Termo de Recebimento

Provisório.

03 Aceite

O Integrante Requisitante designará servidor/comissão para realizar o recebimento provisório,

que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas e

quantitativo;

Após  a  entrega,  os  equipamentos  serão  submetidos  à  avaliação  e  homologação  pelos

responsáveis técnicos/comissão do Tribunal de Justiça do Ceará;

Os  equipamentos  deverão  ser  entregues  em perfeito  estado  de  funcionamento,  sem marcas,

amassados ou arranhões;

O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e testes não

destrutivos, realizados em duas etapas:

Primeira: inspeção visual (externa) do equipamento;

Segunda: testes  funcionais de configuração e desempenho e compatibilidade em hardware e

software em, no mínimo, 10% (dez por cento) dos equipamentos recebidos;

Os equipamentos estarão passíveis de recusa quando:

▪Apresentarem especificações  técnicas  diferentes  das  estabelecidas  no  anexo  I  –

Especificações Técnicas;

▪Apresentarem  incompatibilidade  técnica  com  o  ambiente  de  hardware  a  serem

instalados;

▪Caso forem detectados quaisquer defeitos no momento da realização dos testes de

padrão e análise designada pelo TJCE.

As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que acompanham

os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no site do fabricante;

Após a avaliação técnica, e caso a amostra seja rejeitada, ela será disponibilizada para retirada,

às expensas do licitante e na condição em que se encontrar, no endereço em que os produtos

foram entregues, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Caso o licitante não providencie a retirada da

amostra no referido prazo, o TJCE terá o direito de se desfazer do produto da melhor maneira

que lhe convier.

 5.4  Inspeções e Diligências

 5.4.1  Análise das amostras

Através da realização de verificação e validação das especificações definidas no  anexo I –



Especificações Técnicas, deste documento.

 5.4.2  Avaliação da entrega e recebimento

Através da realização de verificação e validação das especificações definidas no  anexo I –

Especificações Técnicas deste documento aplicado no percentual de 10% (dez por cento) dos

equipamentos; Emissão de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

 5.4.3  Acompanhamento da execução do projeto.

Através  do  monitoramento  do  projeto  utilizado  no  sistema  sharepoint,  da  pasta

AQSETIN2017013.

 5.5  Forma de Pagamento

 5.5.1  Os pagamentos serão realizados mediante crédito bancário, em até 30 (trinta) dias da

data  de  recebimento  da  Nota  Fiscal,  preferencialmente,  nas  agências  do  BANCO

BRADESCO S/A, cujas mesmas deverão ser atestadas pelo setor competente deste Tribunal

de Justiça, e também de apresentação de certidões que comprovem a regularidade da empresa

com o fisco Federal, Estadual e Municipal, FGTS e INSS e débitos trabalhistas;

 5.5.2  Essa(s)  nota(s)  fiscal  (is)/fatura(s)  deverá(ão)  ser  emitida(s)  em  nome  do  Fundo

Especial  de  Reaparelhamento  e  Modernização do Poder  Judiciário  do Estado do Ceará  –

FERMOJU, CNPJ N.º 41.655.846/0001-47;

 5.5.3  O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não se responsabiliza por qualquer despesa

bancária, nem por qualquer outro pagamento não previsto neste Instrumento Contratual;

 5.5.4  O  TJCE  não  efetuará  aceite  de  títulos  negociados  com terceiros,  isentando-se  de

quaisquer consequências surgidas e responsabilizando o Fornecedor por perdas e danos em

decorrência de tais transações;

 5.5.5  O  TJCE  não  pagará  juros  de  mora  por  atrasos  de  pagamentos  referentes  a

fornecimentos  com  ausência  total  ou  parcial  de  documentação  hábil  ou  pendente  de

cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da Ata de Registro de Preço e do Contrato.

 5.6  Cronograma de Execução Físico – Financeira

ID Entregas Data Percentual Pago Valor

01 Microcomputadores 01/12/17 100% R$ 2.383.329,00



 5.7  Mecanismos Formais de Comunicação

Função de Comunicação Emissor Destinatário Forma de Comunicação Periodicidade

Ordem de Fornecimento SETIN - TJCE Contratada
Emissão da Ordem de 

Fornecimento

Quando demandado 

pela SETIN - TJCE

Abertura de chamados de 

garantia

Coordenadoria de 

Gestão de Serviço

/ SETIN - TJCE

Contratada Site, e-mail ou número telefônico
Sempre que 

necessário

Falha no atendimento
Assessoria 

Jurídica - TJCE
Contratada Comunicação formal

Quando demandado 

pela SETIN - TJCE

Troca de informações 

técnicas necessárias a 

execução do contrato

SETIN - TJCE Contratada

Através de relatórios, documentos 

de texto, planilhas, slides, e-mail, 

PDF (Portable Document Format) 

e/ou através de reuniões 

presenciais ou por meio de 

videoconferências.

Quando se fizer 

necessário

Termo de Recebimento 

Provisório
SETIN-TJCE Contratada

O  documento  deve  conter

informações contratuais, a data de

recebimento  do  equipamento  e  o

prazo para validação definitiva do

serviço.

Sempre  após  o

fornecimento  de

equipamentos.

Termo de Recebimento 

Definitivo
SETIN-TJCE Contratada

O  documento  deve  conter

informações contratuais e a data de

validação  definitiva  do

fornecimento.

Sempre  após  o

fornecimento  de

equipamentos.

Ata da Reunião Inicial, 

Plano de Inserção e 

Fiscalização

SETIN-TJCE Contratada

Os  documentos  são

emitidos/entregues  com  os

principais  pontos  de  atenção

contidos  no  contratado  e

alinhamento  de

dúvidas/procedimentos

Reunião Inicial

Termo de Ciência e Termo 

de Compromisso
Contratada

SETIN-

TJCE

Os  documentos  serão

emitidos/entregues/assinados  com

o aceite da contratada.

Reunião Inicial

 5.8  Regras para aplicação de Multas e Sanções

 5.8.1  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas em

contrato  ou  em  outros  que  o  complementem,  as  seguintes  penalidades,  sem  prejuízo  das

sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:



 5.8.1.1 Advertência;

 5.8.1.2 Multa:

 5.8.1.2.1 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, à exceção de equipamentos de

homologação, aplicável sobre o valor unitário contratado de cada equipamento entregue

após a data aprazada;

 5.8.1.2.2 Após o 30º (trigésimo) dia útil de atraso na entrega do(s) equipamento(s), e a critério do

TJCE, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,

inexecução total da obrigação assumida, com a consequente rescisão do Contrato, ficando

o Contratado sujeito à aplicação das multas previstas no Contrato;

 5.8.1.2.3 O Contratado poderá solicitar  a  prorrogação do prazo de entrega,  cabendo ao TJCE a

concessão  ou  não  do  novo  prazo,  devendo  a  solicitação  conter  a  justificativa  para  a

prorrogação. Ainda que um novo prazo seja concedido pelo TJCE, o Contratado ficará

sujeito à aplicação das multas previstas no Contrato, referente aos dias prorrogados;

 5.8.1.2.4 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por hora útil (ou fração) que exceda o prazo de

solução máximo estabelecido, aplicável sobre o valor unitário de aquisição do equipamento

com problemas que tenha o prazo de solução excedido. Caso no mês de apuração o limite

estabelecido para o indicador  de atendimento seja atendido,  a  multa tratada neste item

passará para 0,1% (um décimo por cento);

 5.8.1.2.5 Multa  de 0,1% (um décimo por  cento),  aplicável  sobre o preço global  contratado,  nas

demais  violações ou descumprimentos  de cláusula(s)  ou condição(ões)  estipulada(s)  no

Contrato;

 5.8.1.2.6 Multa  de 10% (dez por  cento),  aplicável  sobre o preço global  contratado,  em caso de

inexecução total do Contrato.

 5.8.1.3 Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, ficará

impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e

será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa,

ficando  também  sujeito  à  aplicação  das  sanções  previstas  no  Contrato  e  das  demais

cominações legais o Contratado que:

 5.8.1.3.1 Apresentar documentação falsa;

 5.8.1.3.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

 5.8.1.3.3 Falhar ou fraudar na execução do Contrato;



 5.8.1.3.4 Comportar-se de modo inidôneo;

 5.8.1.3.5 Cometer fraude fiscal.

 6  ORÇAMENTO DETALHADO

ID Bem/Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor

01 Microcomputador Unidade 650 R$ 3.666,66 R$ 2.383.329,00

 7  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 7.1  Fonte de Recursos

ID Fonte Grau Ação Natureza da solução

01
FERMOJU – Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização

do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

1º Grau 17421
Aquisição

2º Grau 18465

02 Valor R$ 2.383.329,00

 7.2  Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro

Grau de
Jurisdição

Valor Percentual
Exercício

Financeiro
Analise e Conclusão

1º R$ 1.608.747,08 67,5%

2017

O cálculo baseia-se na necessidade prioritária  de substitui-

ção, parcialmente, dos microcomputadores que estão sem ga-

rantia  técnica  e  necessitam  de  melhor  desempenho  de

hardware.
2º R$ 774.581,92 32,5%

 8  CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

 8.1  Proposta Técnica/de Preço

 8.1.1  Organização da Proposta

Preço unitário, em moeda corrente nacional, cotados com apenas duas casas decimais,

expressos em algarismos e por extenso, sendo que, em caso de divergência entre os preços expressos

em algarismos e por extenso, serão levados em consideração os últimos;

• Não deve conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;

• Deve fazer menção ao número do pregão e do processo licitatório;

• Deve  ser  datada  e  assinada  na  última  folha  e  rubricadas  nas  demais,  pelo

representante legal da empresa;



• Deve conter o número do CNPJ da empresa;

• Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60

(sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma;

• Deverá conter a descrição detalhada do bem, tais como: características do bem,

procedência e demais dados que a licitante julgar necessário;

• Indicação do nome do banco, número da agência, número da conta-corrente, para

fins de recebimento dos pagamentos.

Deverá conter nome da empresa, razão social ou denominação social, endereço completo,

número de telefone e e-mail atualizados para facilitar possíveis contatos.

 8.2  Critérios de Seleção

 8.2.1  Modalidade de Licitação

A modalidade  de  licitação  sugerida  é  o  Pregão  Eletrônico,  considerando  se  tratar  de

aquisição de bens, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Art. 1º.

 8.2.2  Tipo de Licitação

A  licitação  será  do  tipo  menor  preço  global.  Os  valores  máximos  aceitáveis,  tanto

unitários quanto global, estão descritos no item 6 – Orçamento Detalhado deste documento.

 8.3  Qualificação Técnica

 8.3.1  Requisitos de Capacidade e Experiência

ID Papel Experiência

01 Fornecedor

Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da empresa licitante, em original

ou cópia autenticada, firmado em papel timbrado do emitente, fornecido por pessoas

jurídicas  de  direito  público ou privado,  comprovando o perfeito  cumprimento das

obrigações  relativas  ao  fornecimento  de  equipamentos  semelhantes  ao  objeto  da

licitação.

 9  VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato deverá prestar garantia dos equipamentos ao longo da vigência contratual, ou

seja, por 48 (quarenta e oito) meses.



 10  APROVAÇÕES

Glauber Lopes Rodrigues
Matrícula: 9578

Integrante Técnico

Francisco Tiago Dias Pinto
Matrícula: 9551

Integrante Requisitante

Werley da Silva Almeida
Matrícula: 22722

Integrante Administrativo

Fortaleza, 08 de setembro de 2017.
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