
ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO DE ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO – PEC

AQSETIN2019021 – Renovação de Garantia das Switches de Acesso/Núcleo e dos Softwares
de Gerenciamento

 1  NATUREZA DO OBJETO

 1.1   Devido  ao  fato  de  ser  possível  especificar  o  serviço  e  medir  o  desempenho  da

qualidade, usando parâmetros usuais de mercado, consideramos que esta contratação

trata de um serviço/bem comum, nos termos da Lei Federal N° 10.520/2002.

 2  JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

Entende-se que, neste caso, será necessário centralizar a aquisição em lote único

a  fim  de  obter-se  uma  melhor  gestão  da  solução  com  unificação  dos  serviços  para  a

Renovação  de  Garantia  das  Switches  de  Acesso/  Núcleo  e  dos  Softwares  de

Gerenciamento, por 36(trinta e seis), melhorando assim o gerenciamento e manutenção da

solução de TI. 

Caso  o  objeto  fosse  parcelado,  empresas  distintas  poderiam  ser  responsáveis  pela

prestação  da  garantia  dos  equipamentos/serviços  supracitados,  e  isso  poderia  acarretar  em

grandes  dificuldades  à  Administração,  pois,  mais  de  uma  empresa  prestaria  suporte  técnico

remoto ou on-site simultaneamente, causando conflitos de procedimentos e responsabilidades.

Isso dificultaria a aplicação de penalidades ao(s) contratado(s), devido à extrema dificuldade em

separar  as  responsabilidades de cada empresa contratada,  caso fosse  necessário,  promovendo

queda na qualidade dos serviços prestados e consequentes prejuízos para a Administração.

 3  GARANTIA

 3.1   Todos  os  equipamentos,  acessórios  e  softwares  deverão  possuir  garantia  do

fabricante, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias na



semana, pelo período de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, do tipo 24x7x4, contados

a partir da data da entrega do objeto contratual. Esta entrega se dará em até 15 (quinze)

dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. O quantitativo para

requisições  de  chamados  será  ilimitado,  podendo  o  atendimento  ser  presencial  ou

remoto,  compreendendo  toda  e  qualquer  configuração,  instalação  de  atualizações,

patches e fixes de software;

 3.1.1  Para a cobertura 24x7x4, entende-se que será substituição avançada de peças,

com ou sem engenheiro de campo, onde as peças serão entregues dentro de quatro

horas da determinação de que a peça a ser substituída é realmente necessária (24

horas por dia, 7 dias por semana) durante o horário normal de trabalho;

 3.2   Os chamados referentes a problemas nos equipamentos, partes,  componentes e

softwares,  seja  reparação  ou  garantia,  deverão  ser  abertos  diretamente  com  a

CONTRATADA e  gerenciados  pela  mesma através  de  número telefônico  0800 ou

equivalente a ligação gratuita ou por web site da CONTRATADA,  fornecendo neste

momento o número, data e hora de abertura do chamado. A data e a hora do registro do

chamado será considerado o início para contagem dos prazos estabelecidos;

 3.2.1  O acesso à área restrita de suporte para abertura de chamados em endereço

eletrônico (web site)  ou por telefone,  deverá  estar  disponível  24 (vinte  e quatro)

horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

 3.3  A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes novos e originais salvo

nos casos fundamentados por escrito e aceitos pelo TJCE; 

 3.4   Na  impossibilidade  de  solução  definitiva  do  problema,  obriga-se  a

CONTRATADA a disponibilizar para uso imediato, nas instalações do TJCE, outros

equipamentos,  peças  ou componentes  e  também softwares  de  características  iguais

e/ou superiores ao que está sendo objeto da renovação da garantia, sem qualquer ônus

ao TJCE;

 3.5  Todo atendimento  deverá  ser  acompanhado de  relatório  técnico  detalhado,  que

explicite o diagnóstico e a solução implementada;

 3.6   Para a correção de erros ou falhas, a CONTRATADA deverá utilizar apenas peças

e componentes novos, de primeiro uso e originais do fabricante dos equipamentos, ou



homologadas  pelo  mesmo.  Caso  haja  a  descontinuidade  de  fabricação  dos

componentes, deverá ser garantida a total compatibilidade dos itens substituídos com

os originalmente fornecidos.

 4  RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

 4.1  Deveres e Responsabilidades do Contratante

 4.1.1  Efetuar  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA,  nas  formas  estabelecidas  no

contrato;

 4.1.2   Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n.º

8.666/1993 e suas alterações;

 4.1.3   Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto

contratual;

 4.1.4   Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas em contrato;

 4.1.5   Receber provisória e definitivamente o produto ofertado nas formas definidas neste

documento;

 4.1.6   Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA da  aplicação  de  eventuais  penalidades,

garantindo-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa.

 4.2  Deveres e Responsabilidades da Contratada

 4.2.1  Fornecer ao TJCE os serviços, objeto deste documento (Termo de Referência),  de

acordo  com  as  especificações  técnicas  e  condições  constantes  no  instrumento

convocatório e seus anexos, no prazo determinado;

 4.2.1.1  Eventual  atraso  na  entrega  do  objeto  deste  Termo  deverá  ser

devidamente justificado, devendo a Administração analisar essa justificativa;

 4.2.2   Comunicar  ao  CONTRATANTE  qualquer  anormalidade  que  interfira  no  bom

andamento do contrato;



 4.2.3   Arcar  com  todo  e  qualquer  dano  ou  prejuízo  de  qualquer  natureza  causado  ao

CONTRATANTE  e  a  terceiros,  por  sua  culpa,  ou  em  consequência  de  erros,

imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como

ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do

contrato, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE, ou ainda por

caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de

24 (vinte e quatro) horas após a sua ocorrência;

 4.2.4   Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou

venham  a  incidir  sobre  as  suas  atividades  e/ou  sobre  a  execução  do  objeto  do

presente documento, bem como, observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual

e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

 4.2.5   Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a Legislação, contendo descrição completa

dos serviços;

 4.2.6   Manter  durante  a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações

assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  neste

documento;

 4.2.7   Comprovar, durante toda a execução do contrato, a regularidade do FGTS, INSS,

débitos trabalhistas, Fisco Federal, Estadual e Municipal.

 5  TERMOS CONTRATUAIS

ID Etapa/Fase/Item Indicador Valor Aceitável

1
Início  da  Renovação  de
Garantia e Suporte Técnico.

Dias
Máximo de 15 dias corridos,
contados a partir da data de
assinatura do contrato.

2
Prazo  para  atendimento  de
chamados.

Horas
Descrito  no  item  3  e  seus
subitens.

 

 5.1  Estimativas de Volume de Bens e ou Serviços 

Bem/Serviço Estimativa Forma de Estimativa



Renovação de garantia de 1000BASE-LX/LH
SFP  transceiver  module,  MMF/SMF,
1310nm, por 36 meses.

18

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação  de  garantia  de:  Catalyst  2960-X
24 GigE, 2 x 10G SFP , LAN Base , por 36
meses.

36

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação  de  garantia  de:   10GBASE-SR
SFP Module, Enterprise-Class, por 36 meses.

272

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de:10GBASE-LR SFP
Module, Enterprise-Class, por 36 meses.

6

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de: Nexus 7710 Bund-
le (Chassis 2xSUP2E 6xFAB2), por 36 meses.

2

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de:Nexus 7700 F3 se-
ries  48  port  1/10GbE (SFP/SFP+) ,  por  36
meses.

8

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de:Active Twinax ca-
ble assembly, 7m , por 36 meses.

24

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de software: Cisco Pri-
me Virtual NAM VX30 Software 6.2 , por 36
meses.

1

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de software: NCS 1.0
to Cisco Prime Infrastructure 2.x , por 36 me-
ses.

1

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

Renovação de garantia de software: Cisco Pri-
me Infrastructure 2.x - No Node Lock , por 36
meses.

1

De acordo com quantitati-
vos  de  equipamentos  ad-
quiridos  nos  contratos  CT
34/2016 e CT 62/2018

 5.2  Metodologia de Avaliação da Qualidade e da Adequação



Etapa/Fase/Item Método de Avaliação

Durante o prazo de vigência do contrato

Os serviços deverão ser avaliados com o moni-
toramento  dos  chamados  técnicos  abertos  pela
CONTRATANTE e a  verificação da qualidade
do atendimento exigido no Termo de Referência.

 5.3   Prazos e Condições

 5.3.1   O prazo para o início da  Renovação de garantia das switches de acesso/núcleo,

dos softwares de gerenciamento, cujos itens estão descritos no item 5.1 acima, será

de no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do

contrato. A entrega dar-se-á através do envio de declaração do fabricante à Gerência de

Infraestrutura  de  TI  ou  à  Coordenadoria  de  Suporte  Técnico  do  TJCE,  ou  ainda,

através do web site do fabricante, informando o período compreendido da renovação

da garantia do objeto contratual, por no mínimo, 36 (trinta e seis) meses;

 5.3.2   O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  receberá  provisoriamente  (Termo  de

Recebimento  Provisório)  o  produto  ofertado  no  ato  da  entrega,  e  definitivamente

(Termo  de  Recebimento  Definitivo)  em  um  prazo  não  superior  a  10  (dez)  dias

corridos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Provisório,

verificando  a  conformidade  do  produto  ofertado  quanto  às  exigências  das

Especificações  Técnicas  do  objeto  em  questão  e  o  que  foi  proposto  pela

CONTRATADA;

 5.3.3   Na hipótese de desaprovação do produto ofertado, a CONTRATADA deverá corrigí-

lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da

comunicação do ocorrido  através  de  ofício  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado do

Ceará;

 5.3.4   A concessão do prazo estabelecido para a correção do produto não obsta a aplicação

das sanções administrativas previstas no contrato.

 5.4  Forma de Pagamento

 5.4.1   O pagamento será  realizado através  de  depósito  bancário,  preferencialmente,  nas

agências do BANCO BRADESCO S/A, em até 30(trinta) dias após o recebimento

definitivo dos bens/serviços adquiridos, mediante apresentação da fatura/nota fiscal



atestada pelo setor competente deste Tribunal e mediante a apresentação de certidões

negativas de débitos federal, estadual, municipal, previdenciário, trabalhistas e FGTS;

 5.4.2   Constatada  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor  contratado,  deve-se

providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua

defesa;

 5.4.3   O prazo do item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério

da Administração;

 5.4.4   Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

Administração  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da

regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  do  fornecedor,  bem  como  quanto  à

existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados

os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

 5.4.5   Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão  dos  contratos  em  execução,  nos  autos  dos  processos  administrativos

correspondentes, assegurada à Contratada a ampla defesa;

 5.4.6   Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos

serão  realizados  normalmente,  até  que  se  decida  pela  rescisão  contratual,  caso  o

fornecedor não regularize sua situação;

 5.4.7   As  faturas/notas  fiscais  deverão  ser  emitidas  em  nome  do  Fundo  Especial  de

Reaparelhamento  e  Modernização  do  Judiciário  –  FERMOJU,  CNPJ  nº.

41.655.846/0001-47;

 5.4.8   O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  reserva-se  o  direito  de  recusar  o

pagamento, caso o objeto não esteja em conformidade com as condições estabelecidas

em contrato;

 5.4.9   Caso  existam penalidades  a  serem aplicadas,  a  CONTRATADA será  notificada,

sendo o prazo do atesto da respectiva fatura ou nota fiscal interrompido até a entrega

das justificativas pela CONTRATADA;

 5.4.10   Nas notas fiscais referentes aos serviços descritos neste documento, deverão estar



discriminados os valores dos tributos: Imposto sobre Serviços – ISS, PIS e COFINS. A

CONTRATADA também  deverá  durante  todo  o  período  contratual  manter  suas

documentações fiscais atualizadas.

 5.5  Cronograma de Execução Físico – Financeira

ID Entregas Data
Quantida-

de
Percentual Pago Valor

1

Renovação  de  garantia
de  1000BASE-LX/LH
SFP transceiver  module,
MMF/SMF, 1310nm, por
36 meses.

2020 (1º se-
mestre)

18

100,00%

2

Renovação  de  garantia
de:  Catalyst  2960-X  24
GigE,  2  x  10G  SFP  ,
LAN Base , por 36 me-
ses.

2020 (1º se-
mestre)

36

3

Renovação  de  garantia
de:   10GBASE-SR  SFP
Module,  Enterprise-
Class, por 36 meses.

2020 (1º se-
mestre)

272

4

Renovação de garantia
de:10GBASE-LR SFP
Module, Enterprise-
Class, por 36 meses.

2020 (1º se-
mestre)

6

5

Renovação de garantia
de: Nexus 7710 Bundle

(Chassis 2xSUP2E
6xFAB2), por 36 meses.

2020 (1º se-
mestre)

2

6

Renovação de garantia
de:Nexus 7700 F3 series
48 port 1/10GbE (SFP/
SFP+) , por 36 meses.

2020 (1º se-
mestre)

8

7

Renovação de garantia
de:Active Twinax cable
assembly, 7m , por 36

meses.

2020 (1º se-
mestre)

24

8 Renovação de garantia
de software: Cisco Prime

Virtual NAM VX30
Software 6.2 , por 36 me-

ses.

2020 (1º se-
mestre)

1



9

Renovação de garantia
de software: NCS 1.0 to

Cisco Prime Infrastructu-
re 2.x , por 36 meses.

2020 (1º se-
mestre)

1

10

Renovação de garantia
de software: Cisco Prime

Infrastructure 2.x - No
Node Lock , por 36 me-

ses.

2020 (1º se-
mestre)

1

Total: R$ 1.053.051,73

 5.6  Mecanismos Formais de Comunicação

Função de Co-
municação

Emissor Destinatário
Forma de Comu-

nicação
Periodicidade

Abertura de
chamados

Contratante Contratada

A abertura de
chamados será

realizada através
de contato

telefônico ou via
site.

Sempre que
necessário

Troca de
informações

técnicas
necessárias a
execução do

contrato

Contratada/
Contratante

Contratante/
Contratada

Telefone, E-mail
ou via site na web.

Sempre que
necessário

Comunicações
oficiais

 Contratante  Contratada

Ofício por
correspondência

ou por meios
eletrônicos.

Sempre que
necessário

 5.7  Regras para Aplicação de Multas e Sanções

 5.7.1   No caso de inadimplemento de suas  obrigações,  a  contratada estará  sujeita,  sem

prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

 5.7.1.1  Multas, estipuladas na forma a seguir:

 5.7.1.1.1  Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na entrega

do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou

instrumento equivalente;



 5.7.1.1.1.1 A entrega do objeto contratual se dará conforme item 5.3.1 acima;

 5.7.2   Multa de 1% (um por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual

superior  a  30  (trinta)  dias,  sobre  o  valor  da  nota  de  empenho  ou  instrumento

equivalente;

 5.7.3   Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da

execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pelo CONTRATANTE.

 5.7.4   A CONTRATADA estará ainda sujeita a:

 5.7.4.1  Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a

Administração por período não superior a 2 (dois) anos;

 5.7.4.2  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  para  licitar  e  contratar  com  a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou

até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a

penalidade;

 5.7.4.3  RESCISÃO, nos casos previstos no art.78 da Lei nº 8.666/93;

 5.7.4.4  Ao TJCE será assegurado, após regular processo administrativo, utilizar a garantia

para permitir a compensação da multa aplicada. Se a multa for de valor superior ao

valor  da  garantia  prestada,  além da perda desta,  responderá  a  Contratada pela  sua

diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela

Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

 5.7.4.5  As sanções acima descritas poderão ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa;

 5.7.4.6  Sempre  que  houver  irregularidade  na  prestação  dos  serviços  executados,  o

CONTRATANTE  efetuará  a  apuração  das  ocorrências  e  comunicará  à

CONTRATADA, as multas  serão aplicadas sobre  a garantia  contratual  e  quando a

mesma não for suficiente para a quitação integral da multa o restante será descontada

nas notas fiscais da CONTRATADA;

 5.7.4.7  A CONTRATADA terá  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis  contados  do

recebimento da comunicação para apresentar as justificativas;

 5.7.4.8  Caso não haja  manifestação da CONTRATADA dentro  desse  prazo ou caso o

CONTRATANTE entenda serem improcedentes as justificativas,  serão aplicadas as



penalidades previstas.

 6  ORÇAMENTO DETALHADO

SOLUÇÃO 1 - Contratação de Empresa para Fornecimento da Renovação de Garantia das
Switches de Acesso/Núcleo e  dos Softwares de Gerenciamento

Média Mercadológica

Id Bem/Serviço
Model /

Part
Number

Referência
Qua
nti-

dade

Unidade
de Me-

dida

Valor
Unitário

Valor Total

1

Renovação de
garantia de:
1000BASE-
LX/LH SFP

transceiver mo-
dule, MMF/

SMF, 1310nm,
36 meses.

RTXM19
1-404-
C88 - 18 Unidade R$

R$
222.140,02

2 Renovação de
garantia de: Ca-
talyst 2960-X 24
GigE, 2 x 10G

SFP , LAN
Base, 36 meses.

WS-
C2960X-
24TD-L

Seriais:
FCW2039B3PF

FCW2039B3XM 

FCW2039B3XA

FCW2039B3PW

FCW2039B3WQ

FCW2039B3QC

FCW2039B3XN

FCW2039B3PH

FCW2039B3X6 

FCW2039B3WR

FCW2039B3W1 

FCW2039B3TL

FCW2039B3X4 

FCW2039B3WU

FCW2039B3XH 

FCW2039B3QF

FCW2039B3WV

FCW2039B41S 

FCW2039B3PS 

FCW2039B3W3 

FCW2039B3W5 

36 Unidade R$



FCW2039B3W4

FCW2039B3VZ

FCW2039B3X3

FCW2039B3PX 

FCW2039B3QM 

FCW2039B3VT

FCW2039B3QD

FCW2039B3X9 

FCW2039B3XF

FCW2039B3VR 

FCW2039B3VU 

FCW2039B3W0 

FCW2039B3VY 

FCW2039B3XK 

FCW2039B3W7 

3

Renovação de
garantia

de:10GBASE-
SR SFP Module,

Enterprise-
Class, 36 meses.

SFBR-
709SMZ-

CS2
- 272 Unidade R$

R$
653.139,02

4

Renovação de
garantia

de:10GBASE-
LR SFP Module,

Enterprise-
Class, 36 meses.

FTLX147
4D3BCL-

C3 - 6 Unidade R$

5 Renovação de
garantia de:Ne-

xus 7710 Bundle
(Chassis

2xSUP2E
6xFAB2), 36

meses.

N77-
C7710

Seriais:
JPG203700A4 e
JPG203700B5

2 Unidade R$

Supervi-
sor Mo-
dule-2

Model Number:
N77-SUP2E

4 Unidade R$

Fabric
card mo-

dule

Part Number:
N77-C7710-

FAB-2
12 Unidade R$

Power
Supply 

Model Number:
N77-AC-3KW

8 Unidade R$

Fan Model Number:
N77-C7710-FAN

6 Unidade R$



6

Renovação de
garantia de: Ne-
xus 7700 F3 se-

ries 48 port
1/10GbE (SFP/
SFP+), 36 me-

ses.

N77-
F348XP-

23
- 8 Unidade R$

7 Renovação  de
garantia de:Acti-
ve Twinax cable
assembly,  7m,
36 meses.

SFP-
H10GB-

ACU/
AOC7M

- 24 Unidade R$

8

Renovação de
garantia

de:Cisco Prime
Virtual NAM

VX30 Software
6.2, 36 meses.

- - 1 Unidade R$

R$
177.777,69

9

Renovação de
garantia de:NCS
1.0 to Cisco Pri-
me Infrastructu-
re 2.x, 36 meses.

- - 1 Unidade R$

10

Renovação de
garantia

de:Cisco Prime
Infrastructure
2.x - No Node

Lock, 36 meses.

- - 1 Unidade R$

Total:
R$

1.053.051,73

Obs.: Devido às características dos serviços, os preços foram agrupados por tipo de serviço e não

por valores unitários, conforme prática de mercado.

 7  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 7.1       Fonte de Recursos

Fonte Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário do Ceará -
FERMOJU

Programa 512 – Excelência no Desempenho da Prestação Jurisdicional

Ação
20541 – Apoio ao Desenvolvimento da Prestação Jurisdicional –

FERMOJU - 1º Grau

20543 – Apoio ao Desenvolvimento da Prestação Jurisdicional –
FERMOJU - 2º Grau



Programa 512 – Excelência no Desempenho da Prestação Jurisdicional

Período Natureza
Valores

1º Grau 
(Ação 20541) - (95%)

2º Grau 
(Ação 20543) - (5%)

Previsto para
2020

CUSTEIO

Renovação  de  garantia
de  1000BASE-LX/LH
SFP  transceiver
module,  MMF/SMF,
1310nm, por 36 meses.
18 und.

Renovação  de  garantia
de: Catalyst 2960-X 24
GigE,  2  x  10G  SFP ,
LAN Base , por 36 me-
ses.

36und. 

Total itens 1 e 2:

R$ 211.033,02

Renovação  de  garantia
de  1000BASE-LX/LH
SFP  transceiver
module,  MMF/SMF,
1310nm, por 36 meses.
18 und.

Renovação  de  garantia
de: Catalyst 2960-X 24
GigE,  2  x  10G  SFP ,
LAN Base , por 36 me-
ses.

36und. 

Total itens 1 e 2 :
R$ 11.107,00

Renovação  de  garantia
de:  10GBASE-SR SFP
Module,  Enterprise-
Class, por 36 meses.

272 und

Renovação  de  garantia
de:10GBASE-LR  SFP
Module,  Enterprise-
Class, por 36 meses.

6 und

Renovação  de  garantia
de: Nexus 7710 Bundle
(Chassis  2xSUP2E
6xFAB2),  por  36  me-
ses.

2 und

Renovação  de  garantia
de:Nexus 7700 F3 seri-
es  48  port  1/10GbE
(SFP/SFP+)  ,  por  36
meses.

Renovação  de  garantia
de:  10GBASE-SR SFP
Module,  Enterprise-
Class, por 36 meses.

272 und

Renovação  de  garantia
de:10GBASE-LR  SFP
Module,  Enterprise-
Class, por 36 meses.

6 und

Renovação  de  garantia
de: Nexus 7710 Bundle
(Chassis  2xSUP2E
6xFAB2),  por  36  me-
ses.

2 und

Renovação  de  garantia
de:Nexus 7700 F3 seri-
es  48  port  1/10GbE
(SFP/SFP+)  ,  por  36
meses.



8 und

Renovação  de  garantia
de:Active Twinax cable
assembly,  7m ,  por  36
meses.

24 und

Total itens 3, 4, 5, 6, e
7:
R$ 620.482,07

8 und

Renovação  de  garantia
de:Active Twinax cable
assembly,  7m ,  por  36
meses.

24 und

Total itens 3, 4, 5, 6, e
7:
R$ 32.656,95

Renovação  de  garantia
de software: Cisco Pri-
me Virtual NAM VX30
Software  6.2  ,  por  36
meses.

01 und

Renovação  de  garantia
de  software:  NCS  1.0
to  Cisco  Prime  Infras-
tructure  2.x  ,  por  36
meses.

01 und

Renovação  de  garantia
de software: Cisco Pri-
me Infrastructure 2.x -
No Node Lock , por 36
meses.

01 und

Total itens 8, 9, e 10:
R$ 168.884,06

Renovação  de  garantia
de software: Cisco Pri-
me Virtual NAM VX30
Software  6.2  ,  por  36
meses.

01 und

Renovação  de  garantia
de  software:  NCS  1.0
to  Cisco  Prime  Infras-
tructure  2.x  ,  por  36
meses.

01 und

Renovação  de  garantia
de software: Cisco Pri-
me Infrastructure 2.x -
No Node Lock , por 36
meses.

01 und

Total itens 8, 9, e 10:
R$ 8.888,63

Valor para 2020

1º Grau 
(Ação 20541)

2º Grau 
(Ação 20543)

R$ 1.000.399,15 R$ 52.652,58

Valor Total: R$ 1.053.051,73

VALOR GLOBAL R$  1.053.051,73

 8  CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

 8.1  Proposta Técnica/de Preço



 8.1.1  Organização da Proposta

 8.1.1.1 A proposta deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos:

 8.1.1.1.1  Preço unitário por item, 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;

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

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

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

representante legal da empresa;

 8.1.1.1.5  Deve conter na última folha o número do CNPJ da empresa;

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

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

 8.1.1.1.7  Deverá conter a descrição detalhada do objeto, tais como: somente uma única

marca, modelo, características do objeto, procedência e demais dados que a licitante

julgar necessário; 

 8.1.1.1.8  Indicação do nome do banco, número da agência, número da conta corrente,

para fins de recebimento dos pagamentos;

 8.1.1.1.9  Indicar  nome  da  empresa,  razão  social  ou  denominação  social,  endereço

completo, número de telefone e número do aparelho de fax atualizados para facilitar

possíveis contatos.

 8.2  Critérios de Seleção

 8.2.1  Modalidade de Licitação

 8.2.1.1 A modalidade de licitação sugerida foi o pregão na forma eletrônica, por ser mais

vantajoso ao TJCE devido ao serviço ser de natureza comum.

 8.2.2  Tipo de Licitação

 8.2.2.1 A licitação será do tipo menor preço.

 8.2.3  Justificativa para Aplicação do Direito de Preferência



 8.2.3.1 Da Lei Complementar Nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 e Suas Alterações

 8.2.3.1.1  Conforme previsto no inciso III, art. 49 da Lei Complementar Nº 123, de 14

de  dezembro  de  2006,  o  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as

microempresas e empresas de pequeno porte, neste caso, não se apresenta vantajoso

para a Administração pelos motivos expostos no item 2 acima. Desta forma, com o

intuito de evitar prejuízos na prestação de serviços de segurança da informação para

o TJCE com relação a proteção por software antivírus, esta licitação deverá ocorrer

SEM exclusividade à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

 8.3  Qualificação Técnica

 8.3.1  Requisitos de Capacidade e Experiência

 8.3.1.1 O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, atestando que o licitado esteja fornecendo ou

tenha fornecido, a Solução a ser adquirida com características semelhantes ao objeto

do edital, no qual fique comprovada a aptidão do licitado para execução dos serviços,

observando-se  que  tal  atestado  não  seja  emitido  por  empresa  do  mesmo  grupo

empresarial do licitado.

 9  VIGÊNCIA CONTRATUAL

 9.1   A vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e vigorará:

 9.1.1   Para  a  Renovação  da  Garantia:  Por  36  (trinta  e  seis)  meses  a  partir  da

assinatura do contrato. Sendo comprovada conforme item 5.3.1 acima.

 10  APROVAÇÕES

Francisco Ednisio Nunes Pereira - 9141
Integrante Técnico

Andrea Antunes de Carvalho - 3207
Integrante Requisitante

Fábio de Carvalho Leite - 9594



Integrante Administrativo

Fortaleza, 28 de Janeiro de 2020.


