
ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO DE ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO – PEC

AQSETIN2018032  – Ampliação e modernização do Serviço de Transmissão de Dados/
Imagens e Voz através de Links de Comunicação

 1  NATUREZA DO OBJETO

 1.1  Devido ao fato de a solução da contratação da rede de comunicação de dados ser ofertada

por diversas empresas presentes no mercado nacional e por ser possível medir o desempenho

e a qualidade dos serviços executados através de indicadores e parâmetros usuais de mercado,

consideramos que esta contratação trata de um serviço comum, nos termos da Lei Federal N°

10.520/2002.

 2  JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

 2.1  Analisando  a  descrição  do  objeto,  identifica-se  que  a  demanda  é  composta  por  uma

Solução  de  Serviços  de  Transmissão  de  Dados/Imagens  e  Voz  através  de  Links  de

Comunicação  para  o  TJCE,  na  capital,  Região  Metropolitana  e  interior,  vinculando  as

necessidades  da  contratação  aos  objetivos  estratégicos  e  às  necessidades  corporativas  da

instituição.

 2.2  As  soluções  disponíveis  no  mercado  não  contemplam  todos  os  requisitos  funcionais

especificados, implicando em fornecimento de alta largura da banda de dados/imagens e voz

bem como baixa latência, principalmente nas unidades do interior do Estado do Ceará.

 2.3  A contratação de múltiplas empresas para fornecimento de links de dados/imagens e voz e

demais serviços gerará conflitos de responsabilidades decorrentes dos vários contratos que

seriam firmados. Sendo assim, diante de incertezas ou problemas, poderá haver dúvidas sobre

a  quem  compete  à  resolução  de  problemas.  Além  do  mais,  qualquer  assincronismo  na

execução contratual implicaria em atrasos na implementação da solução.



 2.4  Por outro lado, a centralização da responsabilização em uma única empresa contratada, se

mostra mais adequada não apenas sob o prisma do acompanhamento de problemas e soluções,

mas sobremaneira para facilitar a verificação das causas e atribuição de responsabilidade, de

modo a aumentar o controle sobre a execução contratual do objeto licitado. 

 2.5  Após avaliação técnica dos itens que compõem a Solução, conclui-se pela contratação de

uma única empresa para a execução dos itens a serem licitados em um único lote. 

 2.6  Uma vez que o objeto não pode ser parcelado, a adjudicação deve ser realizada a uma

única empresa pelo menor valor global.

 3  GARANTIA

 3.1  A CONTRATADA se  obriga  a  corrigir  quaisquer  defeitos  nos  serviços  entregues  no

período  de  vigência  do  contrato.  Os  defeitos  compreendem,  mas  não  se  limitam  a

imperfeições  percebidas  no  serviço,  ausência  de  artefato  de  documentação  obrigatório  e

qualquer outra ocorrência que impeça o seu funcionamento normal. Tais defeitos poderão ser

apurados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ainda que tenham sido faturados e

pagos  sem nenhuma  restrição,  ou  seja,  a  fatura  aceita  não  é  documento  de  garantia  de

qualidade;

 3.2  Caberá a CONTRATADA, no período de garantia, realizar toda a correção decorrente dos

erros  ou  falhas  cometidas  na  execução  dos  serviços  contratados  e/ou  decorrentes  de

integração e  adequação sistêmica,  desde  que,  comprovadamente,  não tenham se dado em

razão das especificações feitas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;

 3.3  A forma de comunicação seguirá os mesmos métodos conforme descrito no item 5.6.

 4  RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

 4.1  Deveres e Responsabilidades da Contratante

 4.1.1  Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

 4.1.2  Encaminhar formalmente a demanda, por meio de Ordem de Serviço, de acordo com
os critérios estabelecidos em Contrato.

 4.1.3  Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a
proposta aceita.

 4.1.4  Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais



cabíveis.

 4.1.5  Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos
preestabelecidos em Contrato.

 4.1.6  Prestar, por meio de seu Gestor do Contrato, as informações e os esclarecimentos
pertinentes ao(s) fornecimento(s) e serviço(s) contratado(s) que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

 4.1.7   Registrar os incidentes e problemas ocorridos durante a execução do Contrato.

 4.1.8  Comunicar  oficialmente  à  CONTRATADA sobre  quaisquer  falhas  verificadas  na
fiscalização do cumprimento dos fornecimentos e serviços prestados.

 4.1.9  Informar à CONTRATADA sobre atos que possam interferir direta ou indiretamente
nos fornecimentos e serviços prestados.

 4.1.10  Proporcionar  os  recursos  técnicos  e  logísticos  necessários  para  que  a
CONTRATADA possa  realizar  os  fornecimentos  e  executar  os  serviços  conforme  as
especificações estabelecidas em Contrato.

 4.1.11  Revogar  e  eliminar  autorizações  de  acesso  e  caixas  postais  concedidas  à
CONTRATADA e a seus representantes ao final do contrato e quando houver substituições
na equipe que atende ao CONTRATANTE.

 4.1.12  Disponibilizar  cópia  da  Política  de  Segurança  da  Informação (PSI/TJCE)  e  das
demais normas pertinentes à execução dos serviços, bem como às suas atualizações;

 4.1.13  Devolver, ao final do contrato, os recursos físicos ou tecnológicos disponibilizados
pela CONTRATADA como Switch, Transeivers e Aparelhos telefônicos IP.

 4.2  Deveres e Responsabilidades da Contratada

 4.2.1  Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

 4.2.2  Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 4.2.3  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  percentuais  de  acréscimos  ou
supressões  limitados  ao  estabelecido  no  §1º,  do  art.  65,  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

 4.2.4  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido
para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder
à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

 4.2.5  Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social,
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento  das  leis  trabalhistas  e  específicas  de  acidentes  do  trabalho  e  legislação
correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

 4.2.6  Prestar, nos prazos acordados, imediatamente as informações e os esclarecimentos



que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de
caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
corridas.

 4.2.7  Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições
de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado ou
acordado com a CONTRATANTE, contado da sua notificação.

 4.2.8  Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, que deverá ser nos
períodos especificados no Termo de Referência, responsabilizando-se pelo período oferecido
em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

 4.2.9  Quaisquer  irregularidades,  tanto  na  qualidade,  nos  prazos  e  quantidades  de
fornecimento, deverão ter sua correção no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas,
contadas após a formalização da reclamação.

 4.2.10  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

 4.2.11  Manter durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto
aceito  pela  Contratante,  para  representação  do  Contratado  sempre  que  for  necessário  e
comunicando, por escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone contato.

 4.2.12  Acatar  as  orientações  da  Contratante,  sujeitando-se  a  mais  ampla  e  irrestrita
fiscalização,  desde  que  concernente  ao  objeto  contratado  e  respeitando  as  políticas  de
segurança  da  CONTRATADA,  prestando  os  esclarecimentos  solicitados  e  atendendo  às
reclamações formuladas.

 4.2.13  Devolver, ao final do contrato, os recursos físicos ou tecnológicos disponibilizados
pelo CONTRATANTE.

 4.2.14  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto do
contrato, salvo se houver prévia autorização da administração do CONTRATANTE.

 4.2.15  Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato,
respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócio, documentos, entre outros.

 4.2.16  Substituir por outro profissional de qualificação igual ou superior qualquer um dos
seus  profissionais,  que  atendam  diretamente  ao  CONTRATANTE,  cuja  qualificação,
atuação, permanência ou comportamento decorrentes da execução do objeto forem julgados
prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios,  desde  que  devidamente  justificado  pelo
Gestor do Contrato do CONTRATANTE.

 5  TERMOS CONTRATUAIS

 5.1  Procedimentos e Critério de Aceitação

 5.1.1  Os parâmetros de qualidade do presente contrato, são os elencados no art. 40 Resolução nº



614, de 28 de maio de 2013 – ANATEL.

 5.2  Estimativas de Volume de Bens e ou Serviços 

GRUPO I – CDC

ID Bem/Serviço Quantidade Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

1 Link de 5Mbps 13 R$ 320,00 R$ 4.160,00 R$ 49.920,00

2 Link de 10Mbps 23 R$ 640,00 R$ 14.720,00 R$ 176.640,00

3 Link de 30Mbps 12 R$ 1.920,00 R$ 23.040,00 R$ 276.480,00

4 Link de 50Mbps 3 R$ 3.200,00 R$ 9.600,00 R$ 115.200,00

5 Link de 100Mbps 5 R$ 5.760,00 R$ 28.800,00 R$ 345.600,00

Total Anual: R$ 963.840,00

GRUPO II – CDC

ID Bem/Serviço Quantidade Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

1 Link de 5Mbps 7 R$ 345,00 R$ 2.415,00 R$ 28.980,00

2 Link de 10Mbps 13 R$ 690,00 R$ 8.970,00 R$ 107.640,00

3 Link de 30Mbps 8 R$ 2.070,00 R$ 16.560,00 R$ 198.720,00

Total Anual: R$ 335.340,00

GRUPO III – CDC

ID Bem/Serviço Quantidade Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

1 Link de 5Mbps 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 R$ 57.600,00

2 Link de 10Mbps 16 R$ 800,00 R$ 12.800,00 R$ 153.600,00

3 Link de 30Mbps 19 R$ 1.500,00 R$ 28.500,00 R$ 342.000,00

4 Link de 50Mbps 3 R$ 1.625,00 R$ 4.875,00 R$ 58.500,00

5 Link de 100Mbps 4 R$ 2.925,00 R$ 11.700,00 R$ 140.400,00

Total Anual: R$ 752.100,00

GRUPO IV – CDC

ID Bem/Serviço Quantidade Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual



1 Link de 5Mbps 21 R$ 395,00 R$ 8.295,00 R$ 99.540,00

2 Link de 10Mbps 39 R$ 790,00 R$ 30.810,00 R$ 369.720,00

3 Link de 30Mbps 22 R$ 1.400,00 R$ 30.800,00 R$ 369.600,00

4 Link de 50Mbps 6 R$ 1.553,00 R$ 9.318,00 R$ 111.816,00

5 Link de 100Mbps 4 R$ 2.795,00 R$ 11.180,00 R$ 134.160,00

Total Anual: R$ 1.084.836,00

GRUPO V – CDC

ID Bem/Serviço Quantidade Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

1 Link de 10Mbps 5 R$ 750,00 R$ 3.750,00 R$ 45.000,00

2 Link de 30Mbps 27 R$ 850,00 R$ 22.950,00 R$ 275.400,00

3 Link de 50Mbps 3 R$ 911,00 R$ 2.733,00 R$ 32.796,00

4 Link de 300Mbps 4 R$ 4.852,00 R$ 19.408,00 R$ 232.896,00

Total Anual: R$ 586.092,00

CDC – Total Geral Mensal: R$ 310.184,00

CDC – Total Geral Anual: R$ 3.722.208,00

 5.3  QUANTITATIVO *VOIP*

Item Serviços Valor Unitário
Qtde.

Estimada
Medida

Valor Mensal
Total

1 Serviço de Acesso Básico (ní-
vel 1)

R$ 73,04 2.320 Ramais R$ 169.452,80

2 Serviço de Acesso sem fio (ní-
vel 7)

R$ 77,77 200 Ramais R$ 15.554,00

3 Serviço de Acesso sem fio (es-
tação base)

R$ 67,01 50
Pontos de

Acesso
R$ 3.350,50

4
Gerência e Operação da Plata-

forma Básica de Pontos de
Atendimento

R$ 5.649,93 1
Plataforma

Básica
R$ 5.649,93

5 Gerência e Operação de Posi-
ções de Atendimentos

R$ 227,74 45
Posição de

Atendimento
R$ 10.248,30

6 Gerência e Operação de Su-
pervisor

R$ 31,41 3
Posição de Su-

pervisor
R$ 94,23

7 Gerência e Operação da Plata-
forma Básica de Gravação

R$ 4.433,18 1
Plataforma

Básica
R$ 4.433,18



8 Posição de Gravação R$ 139,33 40
Posição de
Gravação

R$ 5.573,20

9
Operação de acesso externo à
rede para telefone fixo para li-

gações locais
R$ 0,05 61.097,07 Minutos R$ 3.054,85

10 Operação de acesso externo à
rede para telefones móveis

R$ 0,55 29.974,80 Minutos R$ 16.486,14

11
Operação de acesso externo à
rede para ligações de longa
distância Nacional para fixo

R$ 0,23 43.158,65 Minutos R$ 9.926,49

12
Operação de acesso externo à
rede para ligações internacio-

nais
R$ 3,43 131,59 Minutos R$ 451,35

13 Visita Técnica R$ 500,00 5 Unidade R$ 2.500,00

Total Mensal R$ 246.774,97

Total Anual R$ 2.961.299,64

*VOIP*: Valores esses, a serem incluídos, caso as Áreas competentes (Área Requisitante,

Área  de  Tecnologia  da  Informação  e  Autoridade  Competente  da  Área  Administrativa),

decidam por  aderir ou não a inclusão do serviço de VOIP ao objeto do contrato almejado nesta

documentação.

RESUMO DE VALORES

VALOR TOTAL CDC + VOIP

CDC VOIP CDC + VOIP

Total Mensal R$ 310.184,00 R$ 246.774,97 R$ 556.958,97

Total Anual R$ 3.722.208,00 R$ 2.961.299,64 R$ 6.683.507,64

 5.4  Metodologia de Avaliação da Qualidade e da Adequação

Etapa/Fase/Item Método de Avaliação

Prazo para início do atendimento dos
chamados técnicos. A Coordenadoria de Suporte Técnico e/ou a Gerência de

Infraestrutura de T.I conferirão através dos registros dos
chamados do serviço de suporte técnico, se os chamados
estão atendendo os prazos estabelecidos em contrato.

Prazo  para  conclusão  do  atendimento
dos chamados técnicos.

 5.4.1   Para os parâmetros de qualidade e avaliação da prestação dos serviços a Administração

utilizará o que se encontra disposto nos incisos do artigo 40 da Resolução nº 614, de 28 de

maio de 2013 – ANATEL.

 5.5  Forma de Pagamento

 5.5.1  O FORNECEDOR poderá solicitar o pagamento mensalmente até o 5º (quinto) dia



útil dos serviços realizados do mês anterior;

 5.5.2  O TJCE terá até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da solicitação de pagamento para emitir

o atesto dos serviços realizados pelo setor responsável;

 5.5.3  Os pagamentos referentes aos serviços atestados constantes na solicitação de pagamento e na

Nota  de  Empenho  emitida  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,  serão  realizados  pela

CONTRATANTE à CONTRATADA mensalmente mediante a emissão da Nota Fiscal ou Documento de

Arrecadação Estadual – DAE, em nome da CONTRATANTE, conforme dispõe o Art. 34, da Lei n.º

15.838/2015, até o 30º (trigésimo) dia útil  do mês seguinte ao faturamento, em conformidade com o

relatório específico validado previamente pela CONTRATANTE, atestada pelo setor competente deste

Tribunal, e também da apresentação de certidões que comprovem a regularidade da empresa com o fisco

Federal, Estadual e Municipal, FGTS e INSS e débitos trabalhistas;

 5.5.4  O Tribunal de Justiça reserva-se ao direito de recusar o pagamento, no ato do atesto, caso o

objeto não esteja em conformidade com as condições deste instrumento;

 5.5.5  Nenhum pagamento será efetuado à empresa antes regularizada as sanções que por ventura lhe

tenham sido aplicadas;

 5.5.6  Nas notas  fiscais  referentes aos serviços  objeto  do contrato,  deverão  estar  descriminados  os

valores dos tributos: impostos sobre serviços – ISS, PIS/PASEP, COFINS, FUST, FUNTTEL.

 5.5.7  Caso a Contratada não cumpra com os seus compromissos de qualidade e desempenho terá a sua

fatura reduzida conforme estabelecido nos Indicadores de Níveis Mínimos de Serviço.

 5.5.8  A redução não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor mensal faturado.

 5.6  Mecanismos Formais de Comunicação

ID
Função de

Comunicação
Emissor Destinatário

Forma de

Comunicação
Periodicidade

1 Ordem de Serviço TJCE

Empresa
Fornecedora
da Solução a
ser adquirida
pelo TJCE

Emissão  da  ordem  de
serviço.

Quando
demandado pela
SETIN.

2 Nota de empenho TJCE
Emissão  da  Nota  de
Empenho

Quando
demandado pela
SETIN.

3
E-mail, telefone e site

na internet
TJCE 

Abertura  de  chamados
de  serviços  de  suporte
técnico e garantia.
Dirimir dúvidas e prestar
esclarecimentos  acerca
de  itens  presentes  no
Edital;

Sempre  que
necessário.

4 Ata de reunião TJCE
Registro  das  reuniões
realizadas  entre  TJCE e

Sempre  que
houver  reunião



a  Empresa  Fornecedora
da  Solução  a  ser
adquirida pelo TJCE.

entre as partes.

5 Comunicação formal TJCE

Relato  de  alguma
ocorrência  através  de
Ofício  por
correspondência.

Sempre  que
houver falha no
atendimento  a
algum  item  do
Edital  ou
quando
necessário.

6
Troca de informações
técnicas necessárias

Empresa
Fornecedora
da Solução a

ser
adquirida

pelo TJCE/
TJCE

TJCE/
Empresa

Fornecedora
da Solução a
ser adquirida
pelo TJCE

Através  de  telefone,  e-
mail,  presencial,
relatórios,  documentos
de  texto,  planilhas,
slides,  e-mail,  sítios  da
internet,  PDF  (Portable
Document  Format):
documento  em  formato
portável.

Quando
necessário

 5.7  Regras para Aplicação de Multas e Sanções

 5.7.1  Atendendo ao Art. 20, inciso IV, alínea “h” da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4 da

SLTI/MPOG, de 11 de setembro de 2014 e conforme os Arts. 86, 87 e 88 da Lei No 8.666 de

1993, art.  7º da Lei 10.520, de 2002, seguem, abaixo, definições claras e detalhadas das

sanções administrativas e financeiras a serem aplicadas a esta contratação com vinculação

por Termo de Contrato.

 5.7.1.1 As sanções administrativas a serem aplicadas a esta contratação podem ser alteradas caso

haja mudança na legislação em vigor.

 5.7.1.2 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  definido  neste  contrato,  o  TJCE  poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções a seguir, de acordo com o

grau do prejuízo causado pelo descumprimento das respectivas obrigações:

 5.7.1.2.1 Advertência escrita: 

 5.7.1.2.1.1 Pelo não atendimento ou pela interrupção de atendimento ou pelo atraso do prazo de OS

pelo CONTRATADO, causados por:

 5.7.1.2.1.1.1 Pelo atraso na entrega de documentação e/ou informação solicitada,  formalmente,

pelo TJCE;

 5.7.1.2.1.1.2 Pela não alocação do Preposto que representará a CONTRATADA;

 5.7.1.2.1.1.3 Pelo não atendimento ou pela interrupção de atendimento;

 5.7.1.2.1.1.4 Anualmente,  depois de completados 12 (doze) meses de vigência contratual,  será



feita a apuração de eventual retenção correspondente ao número de indicadores de

resultados obtidos nos serviços contratos, conforme parâmetros dispostos, limitada ao

montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor anual contratado incidentes

sobre os serviços contratados:

Indicador Sanção

Até  5  (cinco)  ocorrências  de
Indicadores  INSATISFATÓRIO  no
período de 12 (doze) meses

Advertência

De 6 (seis) a 12 (doze) ocorrências de
indicadores  INSATISFATÓRIO  no
período de 12 (doze) meses

Multa  compensatória  de  0,2%  sobre  o  valor  anual  do
contrato quanto aos serviços contratados.

De  13  (treze)  a  18  (dezoito)
ocorrências  de  indicadores
INSATISFATÓRIO no período de 12
(doze) meses

Multa  compensatória  de  0,5%  sobre  o  valor  anual  do
contrato quanto aos serviços contratados.

De  19  (nove)  a  24  (vinte  e  quatro)
ocorrências  de  indicadores
INSATISFATÓRIO no período de 12
(doze) meses

Multa  compensatória  de  1,5%  sobre  o  valor  anual  do
contrato quanto aos serviços contratados.

Até  5  (cinco)  ocorrências  de
Indicadores  RUIM no período de 12
(doze) meses

Advertência

De 6 (seis) a 12 (doze) ocorrências de
indicadores  RUIM no período de  12
(doze) meses

Multa  compensatória  de  0,5%  sobre  o  valor  anual  do
contrato quanto aos serviços contratados.

De  13  (treze)  a  18  (dezoito)
ocorrências  de indicadores  RUIM no
período de 12 (doze) meses

Multa  compensatória  de  1,5%  sobre  o  valor  anual  do
contrato quanto aos serviços contratados.

De  19  (nove)  a  24  (vinte  e  quatro)
ocorrências  de indicadores  RUIM no
período de 12 (doze) meses

Multa compensatória de 2% sobre o valor anual do contrato
quanto aos serviços contratados.

 5.7.1.2.1.2 No caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos ao TJCE desde que não

caiba a aplicação de sanção mais grave, aplica-se:

 5.7.1.2.1.2.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução

total da obrigação assumida;

 5.7.1.2.1.2.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor faturado pela CONTRATADA

no período de 06 (seis) meses, para cada indicador de nível de serviço que apresente



discrepância superior a 30% em relação à meta prevista em 03 (três) medições em

meses consecutivos, ou alternados, realizadas no intervalo de 06 (seis) meses, até o

limite de 5% (cinco por cento) sobre o valor faturado neste mesmo período;

 5.7.1.2.1.2.3 Essa medição realizar-se-á semestralmente;

 5.7.1.2.1.2.4 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total faturado para o contrato,

no  mês  da  infração,  para  cada  ocorrência  de  descumprimento  de  obrigações

contratuais que não sejam relacionadas ao atingimento das metas estabelecidas para os

indicadores de nível de serviços constantes no ANEXO I, até o limite 5% (cinco por

cento) sobre o valor total faturado para o contrato no mês da infração;

 5.7.1.2.1.2.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado na respectiva ordem de serviço

pela não execução da Tarefa de Demanda;

 5.7.1.2.1.2.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor da Nota de Empenho

ou  Ordem de  Serviço,  pela  não  apresentação/atualização,  até  o  percentual  de  5%

(cinco por cento), no prazo estabelecido neste instrumento.

 5.7.1.2.1.3 Caso não haja parcela pendente de pagamento por parte do TJCE, o recolhimento do

valor  de  multas  eventualmente  aplicadas  se  dará  através  de  desconto  na  próxima

parcela.

 5.7.1.3 As interrupções no fornecimento dos serviços que forem ocasionadas por motivo de força

maior,  caso  fortuito  ou  por  culpa  exclusiva  de  terceiros,  desde  que  comunicados  à

CONTRATANTE  em  até  2  (dois)  dias  úteis  após  a  sua  ocorrência,  não  poderão  ser

considerados para cálculo de indicadores.

 5.8  ORÇAMENTO DETALHADO

 5.8.1  Conforme subitem 5.2.

 6  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte Programa Atividade

Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização
do Poder Judiciário do Estado do

Ceará (FERMOJU)

036 – Excelência no Desempenho
da Prestação Jurisdicional 

23013 – Manutenção e
Funcionamento de TI –
FERMOJU – 1.º Grau.

23014 – Manutenção e
Funcionamento de TI –
FERMOJU – 2º Grau.

Ampliação e modernização do Serviço de Transmissão de Serviço - CUSTEIO



Dados/Imagens e Voz através de Links de Comunicação.

Destino da Despesa em 2019

1º GRAU (AÇÃO 23013) R $  2 . 3 8 0 . 9 9 9 , 6 0

2º GRAU (AÇÃO 23014) R $  1 2 5 . 3 1 5 , 7 7

Total 2019 R $  2 . 5 0 6 . 3 1 5 , 3 7

Destino da Despesa em 2020

1º GRAU (AÇÃO 23013) R $  6 . 3 4 9 . 3 3 2 , 2 6

2º GRAU (AÇÃO 23014) R $  3 3 4 . 1 7 5 , 3 8

To t a l  2 0 2 0 R $  6 . 6 8 3 . 5 0 7 , 6 4

Destino da Despesa em 2021

1º GRAU (AÇÃO 23013) R $  6 . 3 4 9 . 3 3 2 , 2 6

2º GRAU (AÇÃO 23014) R $  3 3 4 . 1 7 5 , 3 8

To t a l  2 0 2 1 R $  6 . 6 8 3 . 5 0 7 , 6 4

Destino da Despesa em 2022

1º GRAU (AÇÃO 23013) R $  3 . 9 6 8 . 3 3 2 , 6 6

2º GRAU (AÇÃO 23014) R $  2 0 8 . 8 5 9 , 6 1

To t a l  2 0 2 2 R $  4 . 1 7 7 . 1 9 2 , 2 7

VA L O R  TO TA L D A S  D E S P E S A S R $  2 0 . 0 5 0 . 5 2 2 , 9 2

 7  DO REAJUSTE

 7.1  Os valores contratados poderão ser reajustados depois de decorridos 12 (doze) meses a

partir da data-base de início da prestação dos serviços, pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor  Amplo  –  IPCA ou  outro  índice  que  venha  a  substituí-lo,  sendo  limitada  a

utilização de duas casas decimais para o seu cálculo.

 8  VIGÊNCIA CONTRATUAL

 8.1  O prazo de vigência do contrato terá início na data da sua assinatura e vigorará por 36

(trinta e seis) meses.

 8.2  O prazo de vigência e de execução deste contrato poderá ser prorrogado nos termos do que

dispõe  o  art.  57,  inciso  II,  da  Lei  Federal  n°  8.666/1993,  por  ser  considerado  pelo

CONTRATANTE, serviço de natureza contínua.



 9  APROVAÇÕES

Alexys Ribeiro Negreiros – 8201
Integrante Técnico

Heldir Sampaio Silva – 9630
Integrante Requisitante

Antônio Sales Pinheiro Filho – 807
Integrante Administrativo

Fortaleza, 18 de Dezembro de 2018


