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TERMO DE CONTRATO PARA ACESSO À REDE IPDE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO
DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOftE ENDERE,ÇAMENTO DE IMPRE?SORA, CONECTADOS EM

REDE LOCAL ...•ARE - SEM DEDICAÇAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Das Partes:

CONTRATANTE: O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, com sede na Av. Praia de
Belas, nº 1.100, em Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 02.520.619/0001-52,
neste ato representada pelo titular abaixo assinado e identificado, doravante denominada
CONTRATANTE.

CONTRATADA: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, com sede na Praça dos Açorianos, s/nº, em Porto Alegre - RS, inscrita
no CNPJ-MF sob nº 87.124.582/0001-04, neste ato representada pelos titulares abaixo
assinados e identificados, doravante denominada PROCERGS.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito
abaixo, constante do processo administrativo nº 0003475-35.2017.5.04.0000, mediante inexigibilidade de licitação,
nos termos do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e legislação pertinente e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

cLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento dos seguintes serviços:

1.1 - Acesso à Rede RS (IP - Internet Protocolj de comunicação de dados administrada pela PROCERGS, nos
locais e velocidades descritos no ANEXO 11.

1.2 - Emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local, para acesso
aos sistemas executados nos mainfrarnes da PROCERGS, conforme a quantidade especificada no
ANEXO 111.

1.3 - Endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios
que são emitidos pelos sistemas executados nos mainfrarnes da PROCERGS, conforme a quantidade
especificada no ANEXO 111.

1.4 - As quantidades iniciais contratadas poderão sofrer acréscimos ou decréscimos, conforme a demanda do
CONTRATANTE - ANEXO 111. Mensalmente, a PROCERGS fornecerá ao CONTRATANTE relatório com
as quantidades reais dos serviços contratados.

cLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO

A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas:

2.1 - Acesso à Rede RS (IPde comunicação de dados).

2.1.1 - Manter a infraestrutura básica de comunicações, operação e plantão de rede, bem como todos os
demais serviços e recursos necessários ao perfeito funcionamento da rede de comunicação de
dados da PROCERGS.
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2.1.2 - Possibilitar a conexão entre as redes locais do CONTRATANTE utilizando como meio a rede de
comunicação de dados da PROCERGS ou sua conexão ao backbone Intemet.

2.1.3 - Manter central de atendimento (Help Desk) para ativar equipes de manutenção, registrar, solucionar
e acompanhar as ocorrências na rede.

2.1.4 - Possibilitar o acesso aos serviços de rede disponíveis na PROCERGS. Os serviços de rede, além
dos básicos, serão objeto de contratação específica.

2.1.5 - Backbone IP

a) ajustar os equipamentos de comunicação da PROCERGS para garantir a velocidade de
tráfego intemo à rede (de um ponto de presença a outro), conforme a opção de velocidade
escolhida pelo CONTRATANTE;

b) gerenciar o tráfego no Backbone e tomar esta informação disponível, ao CONTRATANTE,
através de Web SelVer.

2.1.6 - Portas de Acesso

a) gerenciar a utilização do tráfego na porta de acesso e tomar esta informação disponível, ao
CONTRATANTE, através de Web SelVer,

b) possibilitar a conexão das redes locais do CONTRATANTE com redes locais de outras
organizações, que estejam conectadas à rede de comunicação de dados da PROCERGS,
desde que autorizadas por essas organizações;

c) habilitar o tráfego entre as redes conforme as restrições de acesso definidas pelo
CONTRATANTE;

d) para portas do tipo Serial, Fibra Óptica, Rádio e Satélite, conectar o meio de acesso (linha
privativa urbana ou interurbana, fibra óptica, rádio e linkde satélite) aos equipamentos de rede
localizados no Ponto de Presença da PROCERGS. O linkde satélite será conectado ao Ponto
de Presença, localizado em Porto Alegre;

e) para portas via Túnellntemet, configurar a conexão entre os dispositivos do CONTRATANTE
e o servidor de tunelamento instalado na PROCERGS através da Intemet, utilizando a
tecnologia de tunneling criptografado. A velocidade das portas via Túnel Comutado é de 64
Kbps;

f) para portas do tipo Fibra Óptica infoVia RS, conectar o meio de acesso (fibra óptica) aos
equipamentos de rede localizado no Ponto de Presença da PROCERGS que esteja
interligado à infoVia RS.

2.1.6.1 - Para portas via Rádio:

a) fomecer os equipamentos (antena, rádio e dispositivo de proteção contra surtos
elétricos) e cabos necessários à conexão ao Switch do CONTRATANTE;

b) instalar os equipamentos referentes ao rádio e cabos necessários nos locais
definidos em comum acordo com o CONTRATANTE;

c) conectar o cabo UTP do rádio ao Switch indicado pelo CONTRATANTE, de
responsabilidade desta;

d) testar a conectividade e ajustar à velocidade contratada;
e) desinstalar os equipamentos e os cabos utilizados para viabilizar a conexão via rádio

e recolhê-los, no caso de desativação da porta.

2.2 - Contingência Automática das Portas de Acesso (Opcional)

Serviço disponível somente para portas de acesso do tipo Serial, Fibra Óptica, Fibra Óptica infoVia RS e
Rádio, sendo que a porta de contingência será utilizada somente nos casos de pane na porta principal.

2.2.1 - Fomecer equipamentos (roteador) e cabos necessários à conexão ao Switch do CONTRATANTE.
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2.2.2 - Configurar o roteador de acordo com as características da rede.

2.2.3 - Instalar o roteador e fazer as conexões necessárias ao funcionamento deste no local definido em
comum acordo com o CONTRATANTE.

2.2.4 - Testar o funcionamento do serviço de contingência automática. Este teste necessita que seja gerada
uma interrupção na porta de acesso principal para que a porta de contingência entre em operação,
por esta razão é importante que esta atividade seja combinada previamente com o CONTRATANTE
para minimizar possíveis transtomos operacionais.

2.2.5 - Substituir o equipamento (roteador) quando este apresentar defeito no seu funcionamento.

2.2.6 - Desinstalar equipamentos e cabos utilizados para viabilizar o serviço de contingência automática no
caso de desativação do serviço.

2.3 - Emulação de Terminal e Endereçamento de Impressora

2.3.1 - Manter o software básico de comunicações, plantão de rede e todos os demais serviços e recursos
necessários ao bom funcionamento da rede IP da PROCERGS.

2.3.2 - Fornecer pessoal e equipamentos de apoio para a operação da rede de teleprocessamento.

2.3.3 - Fornecer software emulador para cada microcomputador pertencente às redes locais conectadas à
Rede RS, sendo que o software fornecido enquadra-se na categoria freeware (sem custo). A
instalação do software emulador bem como a contratação de outro(s) software(s) emulador(es) que
não seja(m) freeware, não estão incluídos na execução deste serviço, devendo ambos ser objeto de
contratação específica.

2.3.4 - Definir e manter os endereços e nomes lógicos das conexões contratadas.

2.3.5 - Possibilitar, via rede IP, acesso aos sistemas disponíveis na PROCERGS. Os acessos a estes
sistemas serão objeto de contratação específica.

cLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS

3.1 - O CONmAT ANTE pagará à PROCERGS o valor mensal de R$ 247,86 (duzentos e quarenta e sete reais
e oitenta e seis centavos), referente a 2 (dois) acessos, conforme proposta da PROCERGS, juntada nos
autos do Processo Administrativo nº 0003475-35.2017.5.04.0000.

3.2 - Os preços unitários para cada acesso e serviços contratados, base junhol2017, são os constantes na Tabela
de Preços - ANEXO I, entendidos como preços justos e suficientes para a total execução do presente objeto,
sendo devidos somente os valores referentes aos serviços efetivamente prestados ao CONTRATANTE.

3.3 - Nos preços dos serviços, ora contratados, estão induídos os impostos em vigor na data da apresentação da
proposta.

cLÁUSULA QUARTA: DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recurso orçamentário:
Unidade Orçamentária:08oo14 - Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Atividade: 02122057142560043
Recurso: 107704 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, Fonte 0181151050
Rubrica: 3390399700 - Comunicação de Dados
Nº do Empenho: 20 17N E400954 Data: 22/06/17
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cLÁUSULA QUINTA: DO PRAZOCONTRATUAL

5.1 - Os serviços terão início a contar do recebimento da autorização de serviço e serão executados
de acordo com as cláusulas deste instrumento.

5.2 - A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da
súmula do contrato no Diário Oficial da União.

5.3 - O prazo de duração do contrato é de 60 (sessenta) meses, contado a partir da data definida na
ordem de início dos serviços.

5.4 - A PROCERGS não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

cLÁUSULA SEXTA: DASGARANTIAS

6.1 - A PROCERGS garante a disponibilidade do serviço durante as 24 (vinte e quatro) horas diárias,
nos 7 (sete) dias da semana, ressalvadas as paradas para manutenção ou instalação de
equipamentos da PROCERGS, que serão previamente comunicadas.

6.2 - As garantias previstas nesta cláusula não abrangem os casos fortuitos ou que não sejam de
responsabilidade direta da PROCERGS, tais como acidentes, negligência, imperícia ou mau uso
por parte dos técnicos, funcionários ou prepostos do CONTRATANTE, bem como os causados
por força da natureza, perda, furto, concessionárias de serviços contratados e atos de terceiros,
ressalvados os casos provocados por prepostos da PROCERGS.

6.3 - A PROCERGS garante a velocidade do tráfego intemo da rede, isto é, de um ponto de presença da
PROCERGSa outro,conformea opçãodo CONTRATANTE.

6.4 - A PROCERGS garantea aplicaçãodas restriçõesde acesso definidaspeloCONTRATANTE, medianteo
uso de filtrosde pacotesnas portasde acessodos pontosde presençada PROCERGS.

cLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação dos serviços e em até 10 (dez) dias
da apresentação/protocolização do Documento Fiscal de Cobrança pela PROCERGS, que
deverá conter o detalhamento dos serviços executados.

7.2 - O pagamento deverá ser efetuado mensalmente mediante a apresentação do Documento Fiscal
de Cobrança da PROCERGS, considerando os valores discriminados no ANEXO I - Tabela de
Preços.

7.3 - O Documento Fiscal de Cobrança deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta e
nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da PROCERGS, o documento deverá
vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.

7.4 - A protocolização do Documento Fiscal de Cobrança somente poderá ser feita após a prestação
dos serviços por parte da PROCERGS.

7.5 - O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito.

7.5.1 - A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem preJulzo das sanções
cabíveis, só deverá ocorrer quando a PROCERGS não produzir os resultados, deixar de
executar, ou não executar as atividades com a qualidade mínima exigida no contrato.

7.6 - Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado
como não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização.
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7.7 - Os pagamentos a serem efetuados em favor da PROCERGS, quando couber, estarão sujeitos a
retenção, na fonte, do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012,
conforme determina o art. 64 da Lei federal nº 9.430/1996.

7.8 - Caso a PROCERGS seja dispensada de retenções deverá entregar declaração, anexa ao
documento de cobrança, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua
condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.

7.9 - O CONTRATANTE poderá reter do valor do Documento Fiscal de Cobrança da PROCERGS a
importância devida, até a regularização de suas obrigações contratuais.

7.10- O pagamento, relativo ao período compreendido entre o início dos serviços até o final do
primeiro mês, será efetuado proporcionalmente ao número de dias, contados da data inicial da
prestação dos serviços em relação ao número de dias do mês, considerando-se o mês
calendário.

7.11- No caso de os documentos comprobatórios de regularidade perante a Seguridade Social (INSS)
e/ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estarem vencidos quando da
apresentação do documento fiscal, a PROCERGS deverá apresentar novas provas de
regularidade.

CLÁUSULA OITAVA: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8.1 - Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do
efetivo pagamento, pro rata die, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Sistema
Nacional de índices de Preços ao Consumidor - SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo.

8.2 - O valor decorrente da atualização monetária, se houver, será cobrado mediante Nota de Débito,
com vencimento aprazado para 10 (dez) dias a contar da data da sua emissão.

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base de
reajuste.

9.1.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.2 - O valor do contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (índice de Preços ao
Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de índices de Preços ao Consumidor - SNIPC, de
acordo com a fórmula abaixo:

R = POx [(IPCAn / IPCAO)-1]

Onde:

R = parcela de reajuste;
PO= Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de
aplicação do último reajuste;
IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste;
IPCAO = número do índice IPCA referente ao mês da data-base inicial ou último reajuste.
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cLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES

As partesdevem cumprir fielmenteas cláusulasavençadasnestecontrato,respondendopelas consequênciasde
sua inexecuçãoparcialou total.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA PROCERGS

11.1- Executar os serviços conforme especificações contidas no presente instrumento.

11.2- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo
comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.

11.3- Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo gestor e/ou fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução.

11.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando o
CONTRATANTE autorizado a descontar dos pagamentos devidos à PROCERGS, o valor
correspondente aos danos sofridos, após apuração e observada a ampla defesa e contraditório.

11.5- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias,
comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao CONTRATANTE.

11.6- Assegurara manutençãotécnicadosseus equipamentose softwares de rede.

11.7- Fornecer os equipamentos e cabos necessários à ligação da porta via rádio ao Switch do
CONTRATANTE, bem como do serviço de contingência automática das portas de acesso.

11.8- Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada referente a execução do
presente Contrato e prestar os esclarecimentos solicitados.

11.9- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.10- Indicar pelo menos 1 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer ligação com o
CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1 - Pagar à PROCERGS o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no presente instrumento.

12.2 - Dar, à PROCERGS, as condições necessárias à execução regular do contrato.

12.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela PROCERGS, de acordo com as
cláusulas contratuais.

12.4 - Notificar a PROCERGS por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

12.5 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor do Documento Fiscal de Cobrança dos
serviços da PROCERGS, nos termos da legislação vigente.
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12.6- Providenciar o acesso via rede de comunicação, desde os dispositivos (Fixos ou Móveis) do
CONTRATANTE até a PROCERGS.

12.7- Comunicar, à PROCERGS, via central de atendimento (Help Desk), quando for constatado algum
problemana redeou nosserviçosbásicos.

12.8- Indicar pelo menos 1 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer ligação com a
PROCERGS sobre a execução do objeto deste contrato.

12.9- Fomecer,instalare deixar funcionandoos equipamentosdas redes locaisque terão acesso à Rede RS e
ondeserãoexecutadosos softwares emuladores.

12.10-Contrataro acessodesdeas dependênciasdo CONTRATANTE até o ponto de presençada PROCERGS,
paraas portasdo tipo Serial, FibraÓptica,Satélitee FibraÓptica infoViaRS.

12.11- Contratar o acesso ao backbone Intemet desde as dependênaas do CONTRATANTE até o provedor
Intemetde sua preferência,quandoutilizaro acessovia Túnellntemet.

12.12- Manter operacionaisos microcomputadoresque farão o acesso via Túnel Intemet, de acordo com as
especificaçõesfomecidaspelaPROCERGS.

12.13-Manteroperacionalsua conexãoao seu provedorIntemet,quando utilizaro acessovia Túnellntemet.

12.14-Providenciara instalaçãoe a manutençãode Sistemade Proteçãode DescargasAtmosféricas (SPDA)em
conformidadecom as Normas Técnicas BrasileirasNBR 5410 e NBR 5419, nos casos em que utilizar
portavia rádio,instaladoem localsob sua responsabilidade.

12.15- Ressarcir, à PROCERGS, o valor de mercado do roteador para contingência e do rádio
instalados nas dependências do CONTRATANTE, sob sua responsabilidade, nos casos de
danificação em decorrência de descarga atmosférica, roubo ou furto dos equipamentos.

12.16- Contratar a porta que será utilizada para o serviço de contingência automática considerando
que a velocidade desta deve ser, no mínimo, a metade da velocidade da porta principal.

12.17- Fornecer local adequado, conforme orientação da PROCERGS, para a instalação do roteador
para a porta de contingência automática.

12.18- Indicar um profissional do seu quadro funcional para acompanhar a instalação, os testes e
homologar o serviço de contingência automática.

12.19- Fomecer e atualizar as informações de configuração de rede necessárias, quando solicitadas pela
PROCERGS.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO

13.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº
8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas.

13.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
PROCERGS o direito à prévia e ampla defesa.

13.3 - A PROCERGS reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/1993.
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13.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) indenizações.

13.5 - O presente contrato, após devidamente assinado pelas partes contratantes, substitui
integralmente o contrato DRC-4212013, o qual restará resilido de pleno direito.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS VEDAÇÕES

Évedadoà PROCERGS:
a) caucionarou utilizareste contratoparaqualqueroperaçãofinanceira;
b) interrompera execuçãodos serviçossob alegação de inadimplementopor parte do CONTRATANTE, salvo

noscasos previstosem lei.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES

15.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da lei federal nº
8.666/1993.

15.2 - A PROCERGS é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

16.1 - A fiscalização e o acompanhamento do objeto da presente contratação, no âmbito do
CONTRATANTE, serão exercidas pelos servidores Paulo Mendes Ribeiro Junior (Fiscal
Técnico), Paulo Ziglioli Barcellos (Fiscal Administrativo) e Caroline Rocha Molina (Fiscal
Requisitante). Nos impedimentos legais, o acompanhamento e a fiscalização serão exercidos
pelos substitutos designados.

16.1.1 - O fiscal técnico do Contrato ficará responsável por manter a infraestrutura tecnológica
para o acesso ao sistema, bem como por informar ao gestor do contrato qualquer
irregularidade na execução do objeto ou descumprimento dos níveis de serviços
contratados.

16.1.2 - O fiscal administrativo do Contrato ficará responsável por:
a) Conferir cumprimento de prazos contratuais;
b) Conferir o atendimento dos níveis de serviços contratados;
c) Conferir documentação exigida no contrato;
d) Verificar a conformidade do faturamento do objeto contratado;
e) Informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execuçã9 do objeto.

16.1.3 - O fiscal requisitante do Contrato ficará responsável por:
a) Acompanhar a execução do objeto de acordo com o contrato;
b) Monitorar cumprimento de prazos contratuais;
c) Atestar se os requisitos de negócio da contratação foram atendidos;
d) informar ao gestor do contrato qualquer irregularidade na execução do objeto ou

descumprimento dos níveis de serviços contratados.

16.2 - A gestão do presente contrato será exercida pelo servidor Jeferson Andrade, e nos
impedimentos legais, pelo seu substituto designado.

r ~)

4
\
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16.2.1 - O gestor do contrato ficará responsável por:
a) Encaminhar alterações contratuais;
b) Controlar prazos e indicadores contratuais;
c) Atestar notas fiscais;
d) Tratareventuaisirregularidadesconstatadasna execuçãocontratual.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS SANÇÕES

Na hipótese de inexecução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber,
ficará a PROCERGS sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, nos seguintes
termos:

17.1 -Advertência.

17.2 -Multa correspondente a 10% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não executado.

17.2.1 - A multa compensatória prevista para a inexecução total não excederá 10% (dez por
cento) do valor da contratação.

17.2.2 - O valor das multas aplicadas será:

I - descontado dos créditos devidos por este Tribunal à PROCERGS;.

11- recolhido pela PROCERGS por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU,
no prazo de 10 (dez) dias, a contar do decurso do prazo recursal ou da intimação
da decisão proferida em última instância pela autoridade competente;

111- descontado na forma do inciso I deste artigo e, após, remanescendo dívida,
recolhido pela PROCERGS, por meio de Guia de Recolhimento da União do vqlor
residual, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do documento.

17.2.3- Os procedimentos referentesa sanções administrativasobservarão o disposto na Portaria nº
5.943,de 13de outubrode 2016 da PresidênciadesteCONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis.

cLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

19.1 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e
condições deste instrumento, ou em exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá
novação ou renúncia e não afetará o direito da parte de exercê-los a qualquer tempo.

19.2 - As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo
CONTRATANTE.

19.3 - Todas as comunicações relativas ao presente contrato deverão ser formuladas por escrito,
exceto os chamados para a Central de Atendimento (help desk) , que poderão ser feitos por
telefone.
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19.4 - A PROCERGS ficará exonerada das obrigações deste contrato sempre que seja impedida de
atendê-Ias pela ocorrência de fatos caracterizados como caso fortuito ou força maior.

19.5 - No caso de incorreções no processamento, ou falhas nos equipamentos localizados na
PROCERGS, a responsabilidade desta fica expressamente limitada à correção dos serviços
atingidos pelas incorreções.

19.6- O CONTRATANTE assume total responsabilidade, eximindo a PROCERGS, pelos atos, danos
e prejuízos ocasionados por suas ações como usuária dos serviços que são objeto deste
contrato.

19.7- De acordo com o disposto no 9 1° do art. 61 da Lei n° 8.666/93, o CONTRATANTE
providenciará a publicação deste instrumento, de forma resumida, no Diário Oficial da União.

19.8 - As alterações de quaisquer condições do presente contrato deverão sempre ser procedidas por
intermédio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO

Os contratantes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Subseção
Judiciária de Porto Alegre, com esteio no artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E,assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 (duas)
vias de iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos
efeitos.

PortoAlegre,09 de agostode 2017.

TESTEMUNHAS:

d~4A~h~
Nome:Ol..AuDt.ADGb~.h("'TD~ .r::ltó£d>
CPF: 6..:r52-'1:!foe£>-l.OO
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ANEXO I

SRE-SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA l1N:01/07/2017l
01 BACKBONE IP (KBPSl R$
SRE.01.112480 - Velocidade menor aue 64 271,48
SRE.01.112490 - Velocidade 64 440,62
SRE.01.112500 - Velocidade 128 611,19
SRE.01.112510 - Velocidade 256 1.037,62
SRE.Q1.112520 - Velocidade 384 1.350,33
SRE.01.112530 - Velocidade 512 1.634,61
SRE.01.112540 - Velocidade 640 1.989,98
SRE.01.112550 - Velocidade 1024 3.169,74
SRE.01.112560 - Velocidade 2048 5.614,58
SRE.Q1.120730 - Velocidade 4096 9.508,36
SRE.01.120740 - Velocidade 6144 13.311,72
SRE.01.120750 - Velocidade 8192 17.305,23
SRE.01.120760 - Velocidade 10240 20.766,29
SRE.01.120770 - Velocidade 12288 24.296,56
SRE.01.120780 - Velocidade 14336 27.698,07
SRE.01.120790 - Velocidade 16348 30.467,89
SRE.Q1.120800 • Velocidade 18432 33.514,67
SRE.01.120810 - Velocidade 20480 36.530,99
02 PORTA SERIAL (KBPS) R$
SRE.02.112390 - Velocidade menor Que 64 76,74
SRE.02.112400 - Velocidade 64 120,81
SRE.02.112410 - Velocidade 128 120,81
SRE.02.112420 - Velocidade 256 213,20
SRE.02.112430 • Velocidade 384 284,27
SRE.02.112440 - Velocidade 512 355,34
SRE.02.112450 - Velocidade 640 426,42
SRE.02.112460 - Velocidade 1024 596,98
SRE.02.112470 - Velocidade 2048 895,48
SRE.02.120820 - Velocidade 4096 1.331,16
SRE.02.120830 - Velocidade 6144 1.970,13
SRE.02.120840. Velocidade 8192 2.561,16
SRE.02.120850 - Velocidade 10240 3.073,40
SRE.02.120860 - Velocidade 12288 3.534,41
SRE.02.120870 - Velocidade 14336 3.947,91
SRE.02.120880 - Velocidade 16348 4.342,69
SRE.02.120890 - Velocidade 18432 4.776,97
SRE.02.120900 - Velocidade 20480 5.206,90
03 PORTA TUNEL INTERNET DEDICADO (KBPS) R$
SRE.03.112700 - Velocidade menor Que 64 (desativado em 30/06/2017) 190,46
SRE.03.112710 - Velocidade 64 (desativado em 30/06/2017) 369,55
SRE.03.112720 - Velocidade 128 desativado em 30/06/2017 605,51
SRE.03.112730 - Velocidade 256 desativado em 30/06/2017 1.157,02
SRE.03.112740 - Velocidade 384 desativado em 30/06/2017 1.651,68
SRE.03.112750 - Velocidade 512 desativado em 30/06/2017 2.117,89
SRE.03.112760 - Velocidade 1024 1.099,01
SRE.03.112810 - Velocidade 2048 Ativacão:01 /07/2017 2.043,63
SRE.03.112820 - Velocidade 4096 Ativacão:01/07/2017 3.987,65
SRE.03.112830 - Velocidade 8192 Ativacão:O 1/07/2017 7.576,89
SR E.03.112840 - Velocidade 12288 (Ativacão:01 /07/2017) 10.608,30

1~1::TA~~~EL INT~I~T CO~~~~~;~~~,\ ....
R$

ij •.. , ..8 Q.. ~. o a .'< e O -SRE.04.120170 - Por Túnel Internet Comutado - Acima de 100 12,95
05 PORTA SATELlTE (KBPS) R$
SRE.05.112100 - Velocidade 256 Kbos 440,86
SRE.05.112110 - Velocidade 512 Kbos 674,26
SRE.05.112120 • Velocidade 1024 Kbos 868,77
SRE.05.112130 - Velocidade 2048 Kbos 1.102,16
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ANEXO I

06 PORTA FIBRA OPTICA (MBPS) R$
SRE.06.117070 - Velocidade 0,5 Mbos 184,77
SRE.06.117080 - Velocidade 1 Mbps 284,27
SRE.06.117090 - Velocidade 2 Mbos 426,42
SRE.06.117100 - Velocidade 4 Mbos 682,27
SRE.06.117110 - Velocidade 8 Mbps 1.037,62
SRE.06.117120 - Velocidade 10 Mbos 1.350,33
SRE.06.117130 - Velocidade 100 Mbos 1.847,83
SRE.06.117140 - Velocidade 1024 Mbps 2.684,11
SRE.06.117150 - Velocidade 10240 Mbos 7.780,04
07 PORTA RADIO (MBPS) R$
SRE.07.121470 - Velocidade 0,5 Mbps 609,42
SRE.07.121480 - Velocidade 1 Mbos 1.296,66
SRE.07.121490 - Velocidade 1,5 Mbos 2.074,66
SRE.07.121500 - Velocidade 2 Mbps 2.852,67
SRE.07.121510 - Velocidade 3 Mbps 4.136,37
SRE.07.121520 - Velocidade 4 Mbos 5.596,44
SRE.07.121530 - Velocidade 6 Mbps 6.016,55
SRE.07.121540 - Velocidade 8 Mbps 6.781,59
SRE.07.121550 - Velocidade 10 Mbos 7.422,15
SRE.07.121560 - Velocidade 12 Mbps 8.023,81
SRE.07.121570 - Velocidade 20 Mbps 10.300,68
SRE.07.121580 - Velocidade 30 Mbos 12.724,37
SRE.07.121590 - Velocidade 54 Mbos 17.329,39
SRE.07.121600 - Velocidade 108 Mbps 25.448,75
09 PORTA FIBRA OPTICA INFOVIARS (MBPS) R$
SRE.09.1 091 02 - Velocidade 2 Mbos 1.621,44
SRE.09.1 091 04 - Velocidade 4 Mbos 2.658,77
SRE.09.1 0911 O - Velocidade 10 Mbps 3.630,68
SRE.09.1 09120 - Velocidade 20 Mbps 6.531,84
SRE.09.1 09130 - Velocidade 30 Mbos 9.258,48
SRE.09.1 09140 - Velocidade 50 Mbos 10.783,14
10 PORTA DE CONTINGENCIA R$
SRE.1 0.0001 00 - Porta de ContinQência Automática 259,33VIGENCIA: Jun/2017-Mai/2018

EML-EMULA ÃO DE TERMINAIS E IMPRESSORAS EM REDE LOCAL
02 CONEXOES P/EMULACAO E ENDERECAMENTO

EML.02.112610 - De 501 ate 600
EML.02.112620 - De 601 ate 700
EML.02.112630 - De 701 ate 800
EML.02.112640 - De 801 ate 900
EML.02.112650 - De 901 ate 1000
EML.02.112660 - De 1001 ate 1100
EML.02.112670 - Mais de 1100
VIGENCIA: Jun/2017-Mai/2018



13

DRC-224/2017

ANEXO 11

LOCAIS, VELOCIDADES DAS PORTAS E DO BACKBONE PARA ACESSO À REDE RS

FORMULARIO PARA PORTA DE ACESSO SERIAL TUNEL DEDICADO, FIBRA OPTlCA, RADIO,
SATELlTE E FIBRA OPTICA INFOVIA RS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

LOCAL PORTA DE ACESSO BACKBONE PONTO DE
(tipo e velocidadeJKbps) (velocidadeJKbps) PRESENÇA

-X-X-X- -X-X-X- -X-X-X-

-X-X-X- -X-X-X- -X-X-X- -X-X-X-

-X-X-X- -X-X-X-, -X-X-X-

FORMULARIO PARA ACESSO VIA TUNEL INTERNET COMUTADO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

QUANTIDADE INICIAL DE TI's: 02 (dois)

LOCAL: Av. Praia de Belas, nº 1.100

RESPONSÁVEL: Paulo Mendes Ribeiro Junior

TELEFONE: (51) 3255-2795

FORMULÁRIO PARA CONTINGÊNCIA AUTOMÁTICA DE PORTAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

LOCAL
PORTA DE CONTINGÊNCIA AUTOMÁTICA

(tipo e velocidade - Kbps)

-X-X-X-X- -X-X-X-X-

-X-X-X-X- -X-X-X-X-

i /'J
,,~



QUANTlDADE INICIAL DE SERViÇO CONTRATADO

Tipos de Serviço

Emulação de Terminal e Endereçamento de Impressora

*****
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ANEXO 111

Quantidade

02 (duas)


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

