
 

 

 

A UNIÃO, pelo presente edital e por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, torna público que o PREGOEIRO deste órgão, designado pela 
Portaria nº 82/2016-DG, de 28 de abril de 2016, publicada no D.J.E. em 29 de abril de 2016, 
realizará sessão pública na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO objetivando proceder ao 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de digitalização, indexação e 
microfilmagem de documentos, consoante as condições estatuídas neste Edital e regida pelas 
Leis n°s 10.520, de 17 de julho de 2002, e 8.666, de 21 de  junho de 1993, pelos Decretos nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, pelo 
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, subsidiariamente, no que couber, pelas: Lei 
Complementar nº 123/2006 - SIMPLES NACIONAL E MPEs, , pela Lei nº 12.349/2010 - 
sustentabilidade e margem de preferência e Decreto nº 7.174 - bens de informática, Lei 
12.546/2011 - desoneração e Lei 12.846/2013 - combate à corrupção e fraude na licitação, e 
legislação superveniente com modificações posteriores. 

Todas as referências de tempo no presente Edital, no aviso de licitação e durante a 
sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília–DF, e dessa forma serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 95/2016-TRE/RN 

INÍCIO DO ENVIO DAS PROPOSTAS: HORA: 8 h; DATA: 26/09/2016 (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF) 

TÉRMINO DO ENVIO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: HORA: 9 h; DATA: 

10/10/2016 (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)  

TIPO: Menor preço total por lote  

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DO TRE-RN 

OBJETO: contratação de serviços de digitalização, indexação e microfilmagem de documentos 

– SRP - VIDE ANEXO II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO/PAE Nº: 5654/2015 – TRE/RN 

I. DO OBJETO 

1.1.  A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual 
contratação de serviços de digitalização, indexação e microfilmagem de documentos, de 
acordo com as especificações descritas no ANEXO II.  

1.2.  Tendo em vista que a especificação dos serviços constante do CATMAT/CATSER do 
Comprasnet é resumida e que alguns aspectos devem ser mais bem especificados, a 
especificação dos itens licitados, para efeito de cotação de preço e formulação da proposta, 
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será aquela constante do Anexo I deste edital, que poderá ser obtido na íntegra junto ao site do 
TRE/RN na internet: www.tre-rn.jus.br. 

II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

2.1.  Poderá participar da presente licitação empresas que sejam do ramo pertinente ao 
objeto dessa licitação, legalmente constituídas e que estiverem devidamente credenciadas na 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br. 

2.2.  Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos na Seção VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

2.3.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRE-RN, em nenhum caso, responsável 
pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico ou de eventual desconexão. 

2.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) que se encontrem em regime de recuperação judicial e extrajudicial ou com 
falência decretada, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação; 

b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos 
ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

c) que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

d) estrangeiras que não funcionem no país; 

e) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

2.4.1. Não será admitido que a empresa vencedora do presente certame e futura 
contratada, após a assinatura do contrato e durante todo o curso de seu prazo de vigência, 
venha a admitir como seu empregado pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal 
contratante. 

2.5.  Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá credenciar-se no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site www.comprasnet.gov.br, de acordo com o 
procedimento e recomendações constantes do art. 3º, e seus parágrafos, do Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005. 

2.6.  As empresas que participarem desta licitação deverão, no momento da elaboração 
e envio das propostas, enviar pelo Sistema Comprasnet as declarações: 



 

 

a) de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 
ou seja, não permitem a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho por menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos quatorze anos, devendo ser observado o item 7.2 deste edital; 

b) de inexistência de fato superveniente, impeditivo de habilitação ao presente 
certame. 

III. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1.  A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, no valor unitário 
para o item cotado, no período estabelecido no início deste edital, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 

3.1.1. A proposta de preços contendo as especificações detalhadas do objeto 
ofertado deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio 
do Sistema Eletrônico. 

3.2.  O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como 
os lances inseridos durante a sessão pública. 

3.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005). 

3.4.  Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar neles incluídas todas as 
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer 
natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já 
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, bem como serem consignados na 
proposta com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

3.5.  Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma 
vez recebidas as propostas, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no 
sistema eletrônico, conforme previsto no Edital. 

3.6.  Na hipótese de haver diferença na especificação do material/serviço, entre a 
registrada no sistema Comprasnet e no edital, prevalecerá a do edital. 

3.7.  Caso julgue necessário para dirimir dúvidas, o Pregoeiro poderá realizar diligências 
solicitando, por meio de chat, o envio da proposta vencedora, ajustada ao lance dado na sessão 
do pregão eletrônico, ou qualquer documentação julgada pertinente para a instrução dos 
autos, via fac-símile[(84) 4006-5659 ou correio eletrônico (pregao@tre-rn.jus.br), o prazo 
mínimo de 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitação, podendo ainda ser solicitada 
posterior apresentação da proposta original ou da documentação ou de cópia autenticada em 
cartório competente. 



 

 

IV. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1.  O pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública na data e horário 
previstos neste Edital, que se realizará de acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo avençado no início deste 
edital, as quais deverão guardar conformidade com as especificações e condições contidas 
neste Edital e seus Anexos. 

4.2.  Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, atentar para 
as informações e recomendações efetuadas pelo pregoeiro através de chat, não cabendo 
alegações posteriores de desconhecimento das mesmas. 

4.3.  A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

4.4.  O pregoeiro procederá à análise preliminar das propostas quanto ao atendimento 
aos requisitos deste Edital, efetuando a classificação ou desclassificação para o item, após o 
que dará início à etapa de lances. 

4.5.  Tendo em vista que é sigilosa a proposta, desde o cadastramento da mesma até o 
momento em que se encerrarem os lances, é vedado - sob pena de desclassificação - aos 
licitantes inserir no campo “descrição complementar” qualquer informação que identifique a 
empresa que está cotando os preços. A identificação da empresa concorrente se dará 
exclusivamente no campo próprio quando do cadastramento do licitante. Também - sob pena 
de desclassificação - não será admitida na proposta a inclusão de condições alternativas ao 
objeto ou contrárias às normas constantes do edital e seus anexos. 

V. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

5.1.  Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

5.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo menor preço 
unitário por ITEM. 

5.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

5.2.1. Só serão aceitos os lances do licitante cujos valores forem inferiores ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

5.3. Na oferta de lances (preço unitário do ITEM), quando o valor global do item 
resultar em número com mais de duas casas decimais após a vírgula, somente serão 
consideradas as duas primeiras, sendo desconsideradas todas as demais. 

5.4.  Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for registrado 
em primeiro lugar. 

5.5.  Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 
tempo real do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificação do seu detentor. 



 

 

5.6.  A etapa de lances será encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de seu fechamento 
iminente, no intervalo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, enviado aos licitantes por meio do 
Sistema Eletrônico, após o que os itens entrarão em status de encerramento aleatório, cabendo 
ao sistema o encerramento definitivo no intervalo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos. 

5.7.  No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

5.7.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

5.8.  Em se aplicando ao objeto contratado, será assegurado o direito de preferência previsto 
no artigo 3°, da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 
do Decreto n° 7.174, de 2010; 

5.9.  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

VI. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1.  Para julgamento será adotado o critério menor preço total por lote, atendidas as 
especificações contidas neste Edital e seus anexos. 

6.2.  O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, conforme o Termo de 
Referência (Anexo II). 

6.3.  Superada essa etapa, o Pregoeiro poderá solicitar ao(s) licitante(s) vencedor(es), 
caso julgue necessário, amostra(s) do(s) item(ns), no prazo consignado no ANEXO II do edital, 
de cuja análise pelo setor interessado dependerá a aceitabilidade final da(s) proposta(s), sendo 
o(s) respectivo(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es). Além disso, o pregoeiro também 
poderá solicitar que um servidor com conhecimentos especializados examine os materiais e 
expeça uma declaração ou não da aprovação técnica. 

6.3.1. Rejeitada a amostra, será solicitada ao licitante classificado em 2º lugar, em 
igual prazo, a apresentação de amostra de seu produto para análise, e assim sucessivamente, 
até apuração da que atenda ao edital. 

6.4.  Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
edital e seus anexos ou que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que 
dificultem o julgamento e ainda aquelas que não apresentarem os laudos técnicos se exigidos 
no Termo de Referência. 

6.5.  Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o menor 
preço global por lote. 

6.5.1. Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 



 

 

subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital e seus Anexos. 

6.6.  Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor lance, com 
vistas a obter um preço mais vantajoso para a Administração. 

6.7.  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
fornecida pela empresa licitante e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

6.8.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 

6.9.  Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

6.10.  Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional (art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). Serão 
desclassificadas as propostas que não atenderem a essa determinação legal. 

6.11.  É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações 
dos preços. 

VII.  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1.  Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá comprovar: 

a) sua regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF; por meio de consulta ao sítio www.comprasnet.gov.br. 

b) inexistência de débitos inadimplidos registrados no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas da Justiça do Trabalho, por meio de consulta ao sítio www.tst.jus.br/certidao; 

c) inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de consulta 
ao sítio www.cnj.jus.br; e 

d) inexistência de registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido 
pela Controladoria-Geral da União, por meio de consulta ao sítio 

www.portaltransparencia.gov.br. 

7.2.  Finalizada a etapa de lances, a empresa vencedora terá sua situação cadastral 
consultada mediante verificação "on line" nos sítios acima indicados. 

7.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.1 

7.2.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

                                                 
1  Art. 43 §§ 1º e 2º da LC 123/2006 alterada pela LC 147/2014 



 

 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

7.2.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no item III – DAS PENALIDADES, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

7.3.  Será verificada a regularidade quanto às certidões do Conselho Nacional de Justiça 
(improbidade administrativa) e do Portal da Transparência (sanção administrativa). (Vide: 
Acórdão nº 1.793/2011-Plenário - TCU) 

7.4. O licitante é obrigado, sob as penas da lei, a declarar a superveniência de fato 
impeditivo de habilitação ao presente certame, a qual deverá atender ao modelo Anexo I do 
presente Edital. 

VIII. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1.  Qualquer pessoa poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura da sessão pública, impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico. 

8.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 

8.1.3. Não serão conhecidas as impugnações encaminhadas após vencido o prazo 
legal. 

8.2.  Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública o 
interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
exclusivamente através do endereço eletrônico pregao@tre-rn.jus.br. 

8.3.  Caberá ao licitante, em sendo o caso, solicitar comprovação do recebimento da 
impugnação/esclarecimento enviado. 

IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

9.2.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos imotivados 
ou insubsistentes não serão recebidos. 



 

 

9.2.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela 
que proferiu a decisão. 

9.3.  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.3.1. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade do recurso, aceitando ou rejeitando, 
fundamentadamente, a intenção de recurso do licitante. 

9.3.2. As decisões do Pregoeiro e da autoridade competente serão registradas em 
campo específico do sistema. 

9.4.  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.5.  O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à DIRETORIA-GERAL. O Pregoeiro poderá 
reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à 
DIRETORIA-GERAL, com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo. 

9.6.  Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 12.3 
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação. 

9.6.1. O recurso a que se refere este item será dirigido à DIRETORIA-GERAL do 
TRE/RN, que poderá ratificar ou rever sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.7.  Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” 
do item 12.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado à PRESIDÊNCIA deste Tribunal, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação. 

X. DO REGISTRO DE PREÇOS 

10.1.  Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações 
eventuais da Administração Pública. 

10.2.  Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
características de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações 
técnicas, fornecedores e órgãos participantes, e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas 
(ANEXO IV). 

10.3.  Órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública, responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório para registro de 
preços, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços. 

10.4.  O Órgão Gerenciador do presente SRP será o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte – TRE/RN. 

10.5.  A quantidade descrita no Anexo II (Termo de Referência) é a estimativa máxima 
para contratação, e em conformidade com a legislação em vigor, a Administração não está 
obrigada a adquirir a quantidade total estimada, possibilitando a aquisição integral, parcial ou 
mesmo a NÃO aquisição. 



 

 

10.5.1. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

10.6.  Quando divulgada a Intenção de Registro de Preços – IRP, o órgão participante 
será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local 
de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou 
termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende 
fazer parte, devendo ainda: 

a) garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente; 

b) manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de 
Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do 
procedimento licitatório; e 

c) tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

10.6.1. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro 
de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

10.7.  A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador. 

10.7.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

10.7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 10.7 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

10.8.  Homologado o resultado da licitação, o TRE/RN convocará os vencedores para 
assinatura da ARP, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal 
de fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e 
economicidade e as seguintes condições: 

a) será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame; 

b) o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços; e 



 

 

c) a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 
nas contratações. 

10.8.1. O registro a que se referem as alíneas do item 10.8 tem por objetivo a 
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas 
hipóteses de cancelamento de registro de preços previstas na legislação e regulamentação 
pertinentes, bem como no caso de o proponente vencedor não atender à convocação prevista 
no referido item 10.8, observada rigorosamente a ordem de classificação no certame. 

10.8.2. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

a) os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva; e 

b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou 
serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

10.8.3. Se houver mais de um licitante na situação de que trata a alínea “b” do 
subitem 10.8.2, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a 
fase competitiva. 

10.8.4. Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo Federal para 
atendimento automático ao disposto nas alíneas “a” e “b” do item 10.8 e na alínea “b” do 
subitem 10.8.2, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) após a declaração do licitante vencedor, o pregoeiro solicitará aos demais 
licitantes que se manifestem sobre o interesse de reduzir seus preços ao valor da proposta 
vencedora; 

b) A apresentação de novas propostas na forma da alínea anterior não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado; 

c) os licitantes que aceitarem reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora 
deverão, sob pena de preclusão, encaminhar as propostas de preços ajustadas ao novo valor 
para o email pregao@tre-rn.jus.br ou para o fax (84) 3089-6640, no prazo de 60 (sessenta) 
minutos a contar da solicitação no sistema eletrônico, prorrogável por igual período, a critério 
do pregoeiro; 

d) as propostas a que se referem a alínea anterior serão juntadas ao processo 
administrativo relativo ao pregão; 

e) a relação dos licitantes que aceitaram reduzir seus preços ao valor da proposta 
vencedora deverá ser registrada pelo pregoeiro no Portal de Compras do Governo Federal; 

f) os procedimentos de aceitabilidade das novas propostas ajustadas, bem como as 
condições de habilitação dos licitantes que aceitaram reduzir seus preços, só serão realizados 
por ocasião de sua convocação para contratação, se for o caso. 

10.9.  O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços. 

10.9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.10.  Os Contratos decorrentes do presente Registro de Preços: 

a) serão formalizados por meio de nota de empenho e terão vigência até o final do 
exercício em que forem firmados, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 



 

 

b) poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

c) deverão ser assinados no prazo de validade da ata de registro de preços. 

XI. DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão feitos em favor do(s) licitante(s) vencedor(es), mediante 
depósito bancário, após a prestação do serviço e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual 
será conferida e atestada pela equipe de fiscalização, levando em conta os termos dos Anexos 
deste Edital. 

11.2.  O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data de sua correta apresentação ao setor fiscalizador dos serviços.   

11.2.1. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido à CONTRATADA, 
esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano. 

11.3.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de 
empenho.  

11.3.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da licitante contratada 
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos documentos 
de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com antecedência mínima de 8 
(oito) dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal, não se aceitando pedido de 
substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano. 

11.4.  Sendo o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de 
Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico 
ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o 
caso, da Instrução Normativa da SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, 
assinadas pelo seu representante legal, sob pena do TRE/RN efetuar as retenções cabíveis, 
previstas na referida norma. 

XII. DAS PENALIDADES 

12.1.  Se o(s) licitante(s) vencedor(es) descumprir(em) as condições deste PREGÃO 
ELETRÔNICO, ficará(ão) sujeito(s) às penalidades estabelecidas nas leis nºs 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993. 

12.2.  Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o atraso 
injustificado na entrega dos materiais objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO sujeitará o licitante a 
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), 
sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do 
prazo estipulado para a entrega dos produtos, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
uma vez comunicada oficialmente. 

12.3.  Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela inexecução 
total ou parcial do Contrato, este Tribunal poderá aplicar à empresa vencedora, garantida a 
prévia defesa, as seguintes penalidades: 



 

 

a) advertência; 

b) multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério da 
Administração; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

12.4.  Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o artigo 28 do 
Decreto n. 5.450 de 31 de maio de 2005,  o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido 
de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

12.5.  As decisões tomadas pela Administração e abertura de prazos para defesa prévia ou 
interposição de recurso administrativo serão notificadas via fax ou correio eletrônico. 

XIII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

13.1.  As despesas decorrentes do presente processo se enquadram na Ação 
Orçamentária JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL 
(02.122.0570.20GP.0024), ou das Ações que vierem a substituí-las, no Elemento de Despesa em 
que for classificado o objeto pela unidade competente. 

13.2.  Em vista da natureza do Sistema de Registro de Preço, a dotação orçamentária será 
informada por ocasião da efetiva contratação. 

XIV. DO CONTRATO 

14.1.  O contrato será formalizado consoante os termos do ANEXO IV do presente Edital, 
aplicando-se a ele os dispositivos constantes na Portaria n.º 104/2014-GP do TRE/RN que 
regulamenta a atuação de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos. 

XV. DA RESCISÃO 

15.1.  O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

15.2.  Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar a multa de 
até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 



 

 

XVI. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

16.1. São obrigações do licitante vencedor: 

a) Efetuar a devolução da Ata de Registro de Preços devidamente assinada, no 
prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar de sua remessa, mediante correio eletrônico, 
podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

a.1) a não observância do prazo de devolução caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar às penalidades 
previstas nos itens 12.3 e 12.4 deste Edital. 

b) Entregar o material no prazo assinalado no termo de referência ou, em caso de omissão 
deste, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, seguindo as condições e especificações estipuladas 
em sua proposta, que deverá estar de acordo com o anexo II deste edital. O prazo de entrega 
inicia sua contagem a partir da data do envio, mediante correio eletrônico, ou da retirada da 
Nota de empenho, independentemente da confirmação do recebimento, haja vista que a 
referida nota já se encontrará divulgada no sítio www.portaltransparencia.jus.br; 

b.1) Transcorrido o prazo sem o cumprimento da obrigação ou apresentação de 
defesa prévia, serão aplicadas, incontinenti, as penalidades cabíveis e procedida à anulação 
da nota de empenho, conforme o caso, com o chamamento do licitante classificado na 
sequência. 

d) Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus 
representantes legais; 

e) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e do Contrato dela 
decorrente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Manter atualizados junto a este Tribunal os seus dados cadastrais, com 
endereço, telefones, fax, endereços de correio eletrônico (e-mail), dentre outras informações 
indispensáveis à comunicação entre o licitante e este órgão, de modo a viabilizar as 
convocações, intimações e notificações quando se fizerem necessárias.  

f.1) O descumprimento desta obrigação ficará caracterizado com a devolução de 
correspondências enviadas pelos correios ou com o não atendimento às ligações telefônicas, 
resultando nas conseqüências previstas na alínea “a” deste item; 

f.2) Na ausência de informação dos dados referidos, a Administração considerará 
como válidas e atualizadas para os devidos fins as informações constantes do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.  No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais 
encargos. 

17.2.  Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação 
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO ELETRÔNICO. 



 

 

17.3.  Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto 
licitado, que posteriormente será submetido à homologação pelo Diretor Geral. 

17.4.  Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo 
Pregoeiro e pela equipe de apoio.  

17.5.  No caso de interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, 
será o resultado da licitação submetido à Diretoria-Geral para fins de adjudicação do objeto e 
homologação do procedimento licitatório. 

17.6.  A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

17.7.  O TRE-RN reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio 
como prova. 

17.8.  Os esclarecimentos às consultas porventura formuladas ao Pregoeiro, serão 
publicados no site do comprasnet, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do certame. 

17.9.  Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão 
atendidos pessoalmente, no período das 8h às 14h de segunda a sexta-feira, na sede do TRE-
RN, através do telefone (84) 4006-5659 pelo Pregoeiro, para os esclarecimentos necessários, ou 
através do e-mail pregao@tre-rn.gov.br.  

17.10.  É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta. 

17.11.  A Ata de Registro de Preços constante do Anexo IV deste Edital, poderá ser 
substituída pela disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal, a qual deverá ser 
assinada por certificação digital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da Convocação. 

 

 

Natal, 23 de setembro de 2016. 

 
Andréa Carla Guedes Toscano Campos 

Diretora-Geral 



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2016  

ANEXO I 
MODELO DECLARAÇÃO MEI/ME/EPP  

 

 
 

DECLARAÇÃO MEI/ME/EPP  
 

A empresa (RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA), inscrita no CNPJ XXXXXXXXXX, 
com sede na (ENDEREÇO COMPLETO COM CEP E TELEFONES/EMAIL DE CONTATO), DECLARA, 
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como 
Microempresa individual/Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e que: 

1  Atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em particular no artigo 
3º; 

2 Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se 
enquadra como MEI, ou ME ou EPP; 

3 Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente 
ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP, 

Estando assim apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da 
mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente 
certame. 

 

LOCAL/DATA 

 

ASSINATURA RESPONSÁVEL 

 



 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2016 SRP – TRE/RN - ANEXO II 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E 

MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS – SRP 

 

1. Objeto 

  Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de digitalização, indexação e microfilmagem de documentos, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos Órgãos e Entidades 
participantes (quando for o caso) estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

2. Justificativa 

Objetivando a preservação e acesso a documentos, temos como solução de 
Arquivologia e TI a realização de microfilmagem e digitalização dos documentos com 
certificação digital e aplicação de OCR. A solução se dará mediante a prestação dos serviços de 
preservação e acesso a documentos com vistas ao atendimento das necessidades do TRE/RN, 
em especial, da Seção de Arquivo, por meio da indexação, classificação, digitalização, 
certificação, microfilmagem e busca de documentos, dentre outras atividades. 

O sistema de gestão de documentos eletrônicos será desenvolvido pela equipe 
técnica deste Regional. 

 

2. Especificações do Objeto e Quantitativo 

Grupo Item Especificação mínima Unidade 
Quantidade 

TRE/RN 

Quantidade 
Mínima p/ 

Pedido  

1. Reindexação de massa documental já 
digitalizada e microfilmada, conforme 
detalhamento constante neste Termo 
de Referência. Total de 7.798 processos.  

Unidade 
(processo) 

7.798 3.899 1. 

2. Digitalização, certificação digital, 
indexação* e microfilmagem de parte 
da massa documental do TRE/RN, 
conforme detalhamento constante 
neste Termo de Referência. 
* Indexação realizada por processo, cuja 
quantidade estimada é de 7.500 
unidades. 

Unidade 
(página) 

630.000 70.000 

 

 



 

 

3. Entrega do Objeto 

 

3.1. A empresa vencedora fornecerá os itens constantes deste Termo de 
Referência ao TRE/RN sob demanda, contra Ordem de Serviço, atendendo a necessidade da 
Administração.   

3.2. O TRE/RN se compromete a solicitar a quantidade mínima definida no Termo 
de Referência, em cada pedido que, porventura, venha a realizar. 

3.3. Objetivando a realização de pregão eletrônico foram informados os 
códigos CATSER de itens similares no Comprasnet. Desta forma, as especificações técnicas 
dos códigos informados não corresponderão exatamente às especificações deste Termo de 
Referência e seus anexos, devendo ser adotadas na íntegra as especificações deste Termo de 
Referência e seus anexos, que serão exigidas e observadas após conferência técnica, no 
momento do recebimento e aceite dos serviços. 

3.4. Os serviços de Microfilmagem e Digitalização com Certificação Digital 
serão executados pela CONTRATADA nas dependências do Arquivo Geral deste Tribunal - 
Fórum Eleitoral da capital - Av. Zacarias Monteiro, s/n, Tirol - Natal/RN - CEP 59.015-290, ou 
em outro local determinado pelo TRE-RN, utilizando-se dos equipamentos da CONTRATADA, 
salvo nos casos especificados neste Termo de Referência, sendo esta, responsável pelos 
suprimentos e manutenção dos mesmos. 

3.5. Para o item 1, o prazo de entrega do serviço não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias corridos para cada lote de 867 (oitocentos e sessenta e sete) processos, contados 
a partir da data de início das atividades. Fica definida como meta diária a quantidade de 44 
(quarenta e quatro) processos. 

3.6. Para o item 2, o prazo de entrega do serviço não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias corridos para cada lote de 70.000 (setenta mil) páginas, contados a partir da data 
de início das atividades. Fica definida como meta diária a quantidade de 3.500 (três mil e 
quinhentos) documentos. 

3.7. O início das atividades se dará em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos 
após o envio da Ordem de Serviço (Anexo V deste Termo de Referência) emitida pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade 
técnica. 

3.8. A CONTRATANTE disponibilizará espaço físico que possibilite a instalação 
dos equipamentos, bem como mesas e cadeiras para execução dos serviços descritos neste 
Termo de Referência. 

3.9. O espaço físico previsto para execução dos serviços tem área total de 35 
(trinta e cinco) m², sendo dividido, atualmente, por divisória, em 2 (dois) ambientes, o primeiro 
com 24 (vinte e quatro) m² e o segundo com 11 (onze) m² de área. 

3.10. Ocorrendo a necessidade de alteração do local de realização dos serviços a 
contratada deverá, às suas expensas, providenciar o desligamento, transporte e reinstalação no 
local indicado pelo Tribunal de todos os equipamentos no prazo de 1 (uma) semana, 
salientando que o local de trabalho ficará limitado ao âmbito desta Capital. 

3.11. O TRE/RN entra em recesso no período de 20/12/2016 a 06/01/2017, onde 
a prestação de serviços poderá ser suspensa, retornando em 07/01/2017. A contagem do prazo 
de entrega também será suspensa no referido período. 
 
 
 
 



 

 

4. Critérios de Aceitação do Objeto 

 

  4.1. Taxa de reconhecimento do OCR: 

a) Etapa: Será realizada, por amostragem, ao longo da execução do serviço de 
digitalização, verificação para controle de qualidade do reconhecimento do OCR. 
b) Indicador: percentual de acertos obtido considerando o total de palavras da 
imagem analisada. 
c) Valor mínimo aceitável: as palavras reconhecidas corretamente através do 
OCR devem ser superiores a 90% (noventa por cento) do total de expressões da 
imagem (página), caso contrário, será necessária a correção do serviço. 
4.2. Tamanho máximo da soma dos representantes digitais: 
a) Etapa: Será realizada, por amostragem, ao longo da execução do serviço de 
digitalização, a verificação para controle de tamanho máximo da soma dos 
representantes digitais. 
b) Indicador: percentual de soma dos representantes digitais por imagem 
digitalizada com tamanho máximo inferior a 1 (um) Mbyte. 
c) Valor mínimo aceitável: 99% (noventa e nove por cento) dos representantes 
digitais verificados devem ter a soma do tamanho da matriz digital (TIFF) e da 
derivada de acesso (PDF) observando o limite estabelecido no indicador. 
4.3. Resolução linear (dpi): 
a) Etapa: Será realizada, por amostragem, ao longo da execução do serviço de 
digitalização, a verificação para controle de tamanho mínimo da resolução linear 
dos representantes digitais. 
b) Indicador: percentual dos representantes digitais com tamanho mínimo de 
300 (trezentos) dpi. 
c) Valor mínimo aceitável: 100% (cem por cento) dos representantes digitais 
verificados devem observar o tamanho mínimo definido no indicador. 

 

5. Obrigações da CONTRATANTE 

 

5.1. Convocar o licitante vencedor, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 
8.666/93, para retirar a Ordem de Serviço e assinar o contrato, no prazo legal, a contar da 
notificação encaminhada através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica.  

5.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu 
desempenho. 

5.3. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento dos deveres e obrigações 
mencionados no Edital e seus anexos e no contrato. 

5.4. Promover, através da Equipe de Fiscalização do contrato, devidamente 
designada, o acompanhamento e a fiscalização do serviço, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 

5.5. Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá de identificação, ou ainda, que embaraçar ou dificultar a 
ação fiscalizadora, ou cuja permanência na área for considerada inconveniente em razão de 
comportamento inadequado ou de inaptidão técnica para a execução dos serviços. 

5.6. Vetar a utilização de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de 
processos executivos que estejam, a seu juízo, em desacordo com as exigências e padrões 



 

 

técnicos e administrativos estipulados pelas boas práticas de arquivologia e por este Termo de 
Referência. 

5.7. Comunicar à CONTRATADA as deficiências ou irregularidades encontradas 
na execução dos serviços, objeto do Contrato celebrado.  

5.8. Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade 
contratual e tomar as devidas providências quanto à sua aplicação.  

5.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço 
e prazo estabelecidos no Edital e seus anexos e no contrato. 

5.10. Disponibilizar equipe da área de tecnologia da informação para instalação e 
suporte em termos de software e hardware, sempre que se fizer necessário, exceto em 
equipamentos e sistemas de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.11. Disponibilizar espaço físico, inclusive com mobiliário, conforme 
discriminado nos itens 3.8 e 3.9 deste Termo de Referência, para a prestação do serviço 
contratado. 

5.12. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, oriundo deste 
Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. Obrigações da Contratada 

 

6.1. Cumprir as normas técnicas e a legislação vigentes no Brasil acerca da 
produção de cópias digitalizadas e microfilmadas com valor legal, além das normas vigentes 
quanto ao processo de certificação digital. 

6.2. Responsabilizar-se pelo dimensionamento dos recursos humanos e 
materiais necessários à boa e completa execução dos serviços. 

6.3. Preparar os documentos uma única vez para o procedimento de 
digitalização, de forma a minimizar a sua manipulação. Em caso de impossibilidade, deverá ser 
reportada a situação para a Equipe de Fiscalização, que poderá deliberar sobre a melhor ação a 
ser tomada. 

6.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização, não eximirá a 
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

6.5. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao TRE/RN ou a terceiros, 
por ação ou omissão acerca da execução dos serviços. 

6.6. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital e seus anexos. 

6.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE. 
6.8. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referentes ao transporte e 

embalagem até a entrega das digitalizações e dos microfilmes. 
6.9. Manter recursos humanos e materiais suficientes à boa e total execução dos 

serviços. 
6.10. Obedecer aos ditames da CLT e da legislação específica acerca dos serviços 

objeto deste Plano de Contratações, assim como convenção coletiva referente aos 
trabalhadores que prestam os referidos serviços.  

6.11. Apresentar formalmente certificado de garantia dos serviços de 
digitalização e microfilmagem executados. 



 

 

6.12. Assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscalização aos serviços e a 
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

6.13. Cumprir as obrigações contratuais previstas no Edital da licitação.  
6.14. A empresa vencedora deverá apresentar, no momento da assinatura do 

contrato, legislação específica ou convenção coletiva referente aos trabalhadores que prestam 
os serviços aludidos neste Plano de Contratação, a fim de justificar o horário de trabalho, caso 
seja inferior às oito horas diárias. 

6.15. Fornecer papel, grampos, clips, colchetes, embalagens plásticas e 
bailarinas, a serem utilizados na remontagem dos processos após sua digitalização. 

6.16. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

6.17. Para efeito de gestão e fiscalização por parte do TRE/RN, a CONTRATADA 
ficará obrigada a: 

a) Prestar informações e esclarecimentos solicitados pelo TRE/RN, garantindo-
lhe o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução, documentação trabalhista e previdenciária.  
b) Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pelo 
TRE-RN, refazendo ou corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as 
partes dos serviços que não obedeçam aos respectivos projetos, especificações, 
normas ou ordens de serviço.  
c) Sustar qualquer serviço em execução que não esteja, comprovadamente, 
sendo executado com boa técnica ou que ponha em risco a segurança pública ou 
de bens próprios, da CONTRATANTE ou de terceiros, independentemente de 
solicitação do TRE-RN. 
d) Informar, por escrito, ao TRE/RN, em prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidentes que se verificarem no local dos 
serviços, independentemente de comunicação verbal, que deve ser imediata. 
e) Apresentar listagem com a identificação dos empregados que atuarão na 
execução dos serviços e o horário de trabalho respectivo. 
6.18. Os colaboradores da CONTRATADA devem observar as seguintes normas 

de conduta: 
a) Utilizar crachá de identificação, fornecido pela CONTRATADA. 
b) Exercer suas atividades com competência e diligência. 
c) Agir com discrição, evitando comentar assuntos de serviço em locais públicos. 
d) Estar ciente de seus deveres e responsabilidades. 
e) Manter espírito e atitude de cooperação e de cordialidade no trato com os 
demais colaboradores e servidores. 
6.19. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm 
nenhum vínculo empregatício com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 
 

7. Rotinas de Execução 
 

7.1. Preparação dos documentos: 
a) Antes da realização do procedimento de digitalização, os documentos serão 
entregues à CONTRATADA, mediante formulário, que deverá prepará-los 
realizando todas as atividades necessárias, dentro das melhores práticas de 



 

 

arquivologia. Dentre as tarefas desta preparação, estão o desdobramento dos 
documentos, a retirada de clipes, grampos e outros prendedores, a remoção de 
poeira, fitas adesivas (quando possível) e outras sujeiras prejudiciais à clareza da 
captura das informações durante o processo de digitalização. 
b) Os documentos deverão ser processados observando-se a ordem na qual 
foram disponibilizados pela Equipe de Fiscalização do Contrato.  
7.2. Indexação: 
a) É necessária a indexação dos documentos com a extração das seguintes 
informações em banco de dados: identificador único do processo/documento 
(chave primária), nº do protocolo, n.º do processo/documento, classe 
processual, tipo do documento, data de criação/autuação, unidade de origem, 
partes demandantes, partes demandadas, bem como relator. A CONTRATADA 
também deverá extrair informações no que tange à localização do 
processo/documento no arquivo e no microfilme respectivo. Além de campo 
referente ao grau de sigilo do processo/documento. 
7.3. Classificação: 
a) Após a indexação, os documentos devem ser classificados conforme o Plano 
de Classificação de Documentos (PCD) e a Tabela de Temporalidade Documental 
(TDD), contidos na Resolução TRE/RN n.º 6, de 24 de maio de 2011, podendo, 
por decisão da Equipe de Fiscalização, serem utilizados PCD e TDD, ou 
documentos equivalentes, elaborados pelo CNJ ou CONARQ. Os elementos de 
identificação do documento obtidos serão armazenados em banco de dados 
(identificador único do processo/documento; códigos de classificação, 
identificando séries, subséries, dossiês; tipo documental e data de 
arquivamento).  
7.4. Digitalização: 
a) No processo de digitalização dos documentos, será gerada a matriz digital e, 
simultaneamente, serão preenchidos e armazenados os dados da tabela de 
metadados do CONARQ, anexo III deste Termo de Referência (identificador único 
da página, data da criação, responsável, formato do arquivo, dimensão, modo de 
cores, resolução, tamanho do arquivo, software e hash da imagem). Em seguida, 
a Equipe de Fiscalização do Contrato avaliará a qualidade da digitalização, assim 
como o correto preenchimento da tabela supracitada. Após, será realizado o 
processo de OCR, gerando a derivada de acesso. Posteriormente à análise da 
Equipe de Fiscalização quanto ao índice de acerto do processo de OCR, deverá 
ser realizada pela CONTRATADA a gravação dos metadados, bem como a 
remontagem, a vinculação aos dados indexados e a certificação dos 
representantes digitais.  
7.5. Remontagem: 
a) Após o processamento, os documentos e processos físicos deverão ser 
remontados em sua configuração original. Os documentos retornarão para suas 
caixas-arquivo de origem, devendo a empresa CONTRATADA dar tratamento 
adequado, para que todo material seja devolvido acondicionado em embalagens 
plásticas transparentes, respeitando ainda a sequência determinada pela Equipe 
de Fiscalização do Contrato.  
7.6. Microfilmagem: 
a) Finalizado o processo descrito no item 7.5, “a”, os arquivos digitais deverão 
ser armazenados em microfilmes, observando-se as determinações da Lei n.º 



 

 

5.433, de 8 de maio de 1968, inclusive quanto à geração de filme original e filme 
cópia.   
7.7. O fluxo do serviço sugerido acima poderá ser adequado para melhor 
execução das atividades. 
7.8. Adequação da base de dados legada 
a) Há 7.798 (sete mil, setecentos e noventa e oito) processos/documentos já 
digitalizados e microfilmados na base de dados criada pela empresa do contrato 
anterior, que conta apenas com os seguintes campos indexados: n.º de 
protocolo, n.º do processo, assunto (classe processual/tipo documental) e local 
de armazenamento. Considerando que na presente contratação foram 
formulados requisitos para o novo software de indexação, a ser desenvolvido 
por este Regional, ampliando-se o número de campos, é preciso reindexar toda a 
massa documental constante naquela base. Com isso, torna-se necessário que a 
CONTRATADA indexe e classifique, de acordo com os itens 7.2 e 7.3 deste Termo 
de Referência, o quantitativo de processos/documentos acima indicado, 
preenchendo os campos inexistentes na base anterior, para que todo o 
conteúdo até então processado esteja em um só sistema, otimizando a consulta.  
 

8. Requisitos Técnicos 
 

8.1. A empresa LICITANTE deverá apresentar atestado(s) fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a prestação de serviços de 
digitalização e microfilmagem de, no mínimo, 300.000 (trezentas mil) imagens de acervos em 
instituições públicas ou privadas. 

8.2. A empresa LICITANTE deverá comprovar que possui o registro para exercer 
a atividade de microfilmagem, mediante apresentação de documento emitido pelo Ministério 
da Justiça. 

8.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Arquivista, comprovando esta 
qualificação com certificado/diploma de curso técnico ou superior na área de Arquivologia, 
com experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses em digitalização e microfilmagem, tendo 
trabalhado com, no mínimo, 15.000 (quinze mil) documentos. O referido profissional deverá 
supervisionar os trabalhos, sendo responsável pela classificação dos documentos conforme o 
Plano de Classificação de Documentos (PCD) e a Tabela de Temporalidade Documental (TDD), 
contidos na Resolução TRE/RN n.º 6, de 24 de maio de 2011, podendo, por decisão da Equipe 
de Fiscalização, serem utilizados PCD e TDD, ou documentos equivalentes, elaborados pelo 
CNJ ou CONARQ. A necessidade de um Arquivista com experiência justifica-se pelo valor 
agregado ao serviço a ser contratado e pela segurança da realização de um trabalho que 
garanta o acesso e a qualidade do material produzido. É imprescindível a presença de 
Arquivista, no mínimo, 1 (uma) vez por semana para averiguar o andamento das atividades, 
uma vez que este profissional será responsável pela supervisão geral, com capacidade para 
responder pela parte técnica, bem como para responder sobre assuntos relativos à execução 
dos serviços. O Arquivista deverá desempenhar as funções aludidas até o encerramento do 
contrato, ficando a CONTRATADA responsável pelo cronograma de atividades do referido 
profissional, frente ao cronograma de execução dos serviços contratados. 

 
 
 
 
 



 

 

9. Informações Técnicas 
 

9.1. Digitalização: 
a) Os equipamentos solicitados devem possibilitar a captura digital dos 
documentos de forma a garantir a geração de representantes digitais que 
reproduzam a mesma dimensão física (escala 1:1) e cores do original. 
b) As imagens digitalizadas deverão exibir qualidade uniforme. Para tanto, caso 
haja necessidade, permite-se o alinhamento, a remoção de bordas, o ajuste de 
contraste e brilho, a eliminação de ruídos e a rotação automática. A verificação 
quanto à necessidade desses ajustes possibilitará a redigitalização, em caso de 
erro, antes da gravação dos microfilmes. 
c) Os documentos que possuem informações referentes a despachos e 
anotações no verso das páginas devem ser digitalizados em frente e verso. Já as 
páginas em branco, dos versos que não possuem informação, deverão ser 
eliminadas durante o controle de qualidade da digitalização;  
d) Todos os documentos deverão gerar dois representantes digitais, uma matriz 
digital, em formato TIFF de múltiplas páginas com resolução mínima de 300 dpi e 
uma derivada de acesso, em formato PDF com resolução mínima de 300 dpi, 
para fins de consulta/acesso/pesquisa. 
e) O local de armazenamento do processo/documento no Arquivo e nos 
microfilmes deverá ser cadastrado na base de dados de índices, a fim de 
possibilitar a consulta dos documentos. 

  9.2. OCR: 
a) As derivadas de acesso deverão ser processadas com OCR, de forma a 
possibilitar a pesquisa textual nos documentos digitalizados. 
b) Será realizada, por amostragem, a verificação para controle de qualidade do 
reconhecimento do OCR. A taxa de acerto deverá ser maior que 90%, caso 
contrário, será necessária a correção do serviço. 
c) Nos casos em que reste comprovado que a taxa de reconhecimento ocorreu 
aquém do esperado em virtude de má qualidade do documento original, a 
Equipe de Fiscalização do Contrato poderá autorizar o aceite do serviço. 
d) A solução fornecida deverá possibilitar a impressão total ou em parte do 
documento, a fim de propiciar a obtenção de uma cópia do material arquivado. 
9.3. Microfilmagem: 
a) A microfilmagem deve resultar na projeção de imagens nítidas, em monitores 
de leitura e impressão. Além disso, a geração de filmes deve ser efetivada 
mantendo padrão uniforme de qualidade das imagens, quanto ao alinhamento, 
contraste, bordas e espaçamento.  
b) Deverão ser gerados índices automaticamente para a localização dos rolos de 
microfilmes e dos fotogramas (imagens) dos documentos contidos nos 
microfilmes, no decorrer do processo de microfilmagem. 
c) A geração de ambos os tipos de microfilme deverá ser realizada sem alteração 
de escala. Além disso, os filmes deverão ser produzidos de forma que não haja 
perda de informação entre a imagem e o fotograma. Para atender a esta 
exigência, será permitida a gravação de filmes em formato simplex ou duplex. 
d) Os documentos de tamanho superior a A3 deverão ser microfilmados 
integralmente em filmes de 16 mm, mesmo que para isso seja necessário realizar 
a microfilmagem por partes. 



 

 

e) A localização do microfilme deverá estar cadastrada na base de dados de 
índices, a fim de possibilitar a consulta dos documentos. 

  9.4. Representantes Digitais, Formatos de arquivo e Resolução de Imagens: 
a) A matriz digital será em formato TIFF de múltiplas páginas, com resolução de 
captura das imagens de, no mínimo, 300 dpi em tons de cinza, somente 
utilizando preto e branco quando esta for a forma que possibilite melhor 
qualidade da digitalização. 
b) A derivada de acesso deverá ser gerada em PDF, a partir da matriz digital, 
após feito o processo de OCR. O resultado do OCR deverá manter o layout 
original do documento, ou seja, após o processo de reconhecimento, o software 
deverá manter a formatação original do documento, preservando a disposição 
original dos textos e das imagens.  
c) As derivadas de acesso deverão ter resolução de captura de imagem de, no 
mínimo, 300 dpi, e deverão ser pesquisáveis, permitindo a cópia do texto 
reconhecido através de "selecionar/copiar/colar", tradicionais das ferramentas 
Windows. 
d) O tamanho médio das páginas dos representantes digitais deverá ser de 700 
KBytes, para as matrizes digitais, e de 100 KBytes, para as derivadas de acesso, 
sendo o tamanho máximo da soma desses representantes digitais de 01 MByte. 
Caso esses limites sejam ultrapassados, a CONTRATADA deverá encontrar 
solução que mantenha a qualidade e atenda aos parâmetros estabelecidos. 
Diante de eventual impossibilidade de atenção ao limite ora determinado, a 
Equipe de Fiscalização do Contrato poderá autorizar o aceite do serviço. 

  9.5. Certificação Digital: 
a) O processo de certificação digital deverá ser aplicado tanto às matrizes digitais 
quanto às derivadas de acesso, sem alteração de seu formato, de modo que 
possam ser visualizados utilizando os softwares padrão disponíveis no mercado. 
b) A certificação realizada deve ser compatível com o padrão PDF e TIFF, de 
modo que o visualizador possa mostrar a certificação e o certificado incluso. 
c) Cada arquivo gerado deverá ser certificado digitalmente com base em 
certificado digital emitido por entidade certificadora registrada junto ao ICP-
Brasil. 
9.6. Entrega e Meios de Armazenamento: 
a) Deverão ser entregues duas cópias, uma original e outra de backup, dos 
representantes digitais (matriz digital e derivada de acesso) e das bases de dados 
de índices (referente aos processos digitalizados), de classificação (conforme 
Tabela de Temporalidade) e dos metadados do CONARQ, em dois discos rígidos 
distintos. Deverão também ser entregues os microfilmes originais (prata) e os 
microfilmes cópia (diazo). 
a.1) As bases de dados de índices, de classificação e dos metadados do CONARQ 
deverão ser entregues em formato de export de banco de dados ORACLE, versão 
11g ou superior. 
a.2) Os discos rígidos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;  
a.2.1) Cada disco rígido deverá possuir a capacidade de, pelo menos, 500GB, 
para cada grupo de 300.000 documentos;  
a.2.2) Os discos rígidos deverão ser novos, de primeiro uso para o projeto, e sem 
problemas ou defeitos físicos ou lógicos;  
a.2.3) Os discos rígidos deverão ser formatados com sistema de arquivos NTFS;  
a.2.4) Os discos rígidos deverão possuir interface SATA3; 



 

 

a.3) A critério da CONTRANTANTE, a mídia poderá ser alterada, devendo a 
CONTRATADA ser informada por escrito, pela Equipe de Fiscalização do contrato, 
com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência, para adoção das providências 
pertinentes; 
b) Os discos rígidos utilizados pela CONTRATADA para armazenamento dos 
representantes digitais no decorrer do processo de digitalização deverão ser 
entregues ao final dos trabalhos ao TRE-RN; sendo estes diferentes dos discos 
mencionados na alínea "a" deste item, produto do serviço. 
c) Deverão ser gerados 1 (um) conjunto de microfilmes originais (prata) e 1 (um) 
conjunto de microfilmes cópia (diazo), em suas respectivas caixas, devidamente 
identificados, a fim de otimizar seu armazenamento. 
d) Os documentos deverão ser microfilmados, tanto os originais quanto os cópia, 
integralmente em filmes de 16 mm por 215 pés, que deverão conter blips em 
dois níveis (nível 1, marcando início de documento, e nível 2, indicando folha de 
um documento). Cada fotograma ou par de fotogramas deverá conter número 
de identificação. 
9.7. Metadados: 
a) Os metadados técnicos deverão estar inseridos ou encapsulados nos 
representantes digitais e no banco de dados (relacionados no formulário de 
metadados do CONARQ – Anexo III) 
b) Serão obrigatórios os metadados técnicos com as seguintes informações: 
identificação única da página, data de criação, responsável pela criação 
(empresa), formato do arquivo, dimensão, modo de cores, resolução, tamanho 
do arquivo, software de captura, hash da imagem. 
c) O identificador do representante digital deverá ser único e consistentemente 
estruturado. 
9.8. Softwares: 

9.8.1. Software para a execução dos serviços contratados: 
a) A CONTRATADA deverá possuir todos os softwares necessários para a 

execução dos serviços (digitalização, certificação, microfilmagem, criação de 

base de dados de índice, classificação e metadados, bem como para a 

adequação da base de dados legada). Contudo, não será necessário o 

fornecimento desses sistemas à CONTRATANTE. 

b) Os softwares deverão armazenar as informações de indexação, 

classificação e metadados dos representantes digitais em banco de dados, 

conforme especificado nos itens 7.2, 7.3. e 7.4 deste Termo de Referência. 

c) A CONTRATADA deverá fazer as transferências dos representantes digitais e 
das bases de dados de indexação, classificação e metadados para o ambiente de 
produção do TRE-RN. 
d) Em nenhuma hipótese, será fornecido à CONTRATADA acesso a nível de 
administração de sistema operacional, bem como de bancos de dados da 
CONTRATANTE. 
e) A indexação dos representantes digitais deverá ser feita de forma a 
possibilitar a busca pelos campos indexados através do software de consulta, 
especificado no item a seguir. 
9.8.2. Software de consulta, rastreamento, empréstimo/desarquivamento, 
digitalização, certificação, indexação, classificação e geração de metadados: 
a) O software descrito neste item deverá ser confeccionado pelo TRE-RN, em 
ambiente web, sendo obedecidos os critérios já utilizados neste Regional, no 



 

 

tocante às funções de autenticação (Active Directory) e autorização (SCA - 
Sistema de Controle de Acesso, pertencente ao TRE-RN). 
b) O desenvolvimento do software em questão tem por objetivo principal a 
independência da CONTRATANTE quanto à gestão eletrônica de seus 
documentos.  
9.9. Infraestrutura de Tecnologia da Informação: 
9.9.1. Disponibilizada pela CONTRATANTE: 
a) Após encerrados os trabalhos de digitalização, o TRE-RN disponibilizará os 
seguintes componentes de infraestrutura para a implantação dos representantes 
digitais e das bases de dados:  
a.1) Um servidor, disponibilizado em sistema de virtualização de servidores, com 
sistema operacional Linux Redhat;  
a.2) Espaço de armazenamento de até 1TB, no servidor mencionado no item 
anterior. 
9.9.2. Disponibilizada pela CONTRATADA: 
a) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários para a 
realização dos serviços de digitalização e microfilmagem, bem como para o 
controle de qualidade e o armazenamento dos representantes digitais. 
b) O ambiente para a execução dos serviços deverá ser montado em uma rede 
lógica independente e não poderá, em hipótese alguma, ser conectada à rede do 
TRE-RN. 
 

10. Requisitos Normativos 
 
  10.1. Todos os arquivos e dados gerados no processo de digitalização e 
microfilmagem dos documentos serão de propriedade do TRE-RN, não cabendo à 
CONTRATADA qualquer direito sobre os mesmos;  

10.2. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade 
fiscal, trabalhista e administrativa da empresa, ficando a CONTRATADA ciente de que as 
certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovado a 
cada vencimento. 

10.3. Em atenção às Normas de Segurança da Informação e ao que normatiza as 
alíneas “a” e “b”, do inciso VI, do art. 15 da Instrução Normativa nº 04, de 12/11/10, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, os empregados das empresas contratadas, em caso de tentativa de acesso não 
autorizado, uso indevido das informações e transgressão de normas, estão sujeitos às sanções 
ali definidas. Desse modo, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, o Termo de 
Compromisso de Manutenção de Sigilo e o Termo de Ciência, devidamente assinados pelo 
representante da empresa e os empregados que atuarão no serviço em epígrafe, 
respectivamente, conforme modelos especificados nos anexos I e II. 

10.4. A solução fornecida deverá estar em consonância com as normas 
pertinentes e em vigor, a saber: 
a) Lei n.º 12.682, de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração e o 
arquivamento de documentos de documentos em meios eletromagnéticos. 
b) Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que institui a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 
c) Lei n.º 5.433, de 8 de maio de 1968, que regulamenta a microfilmagem de 
documentos oficiais e dá outras providências. 



 

 

d) Lei n° 6.546, de 4 de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras providências. 
e) Decreto 82.590, de 6 de novembro de 1978,  que regulamenta a Lei n.º 6.546, 
de 4 de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Arquivista e de técnico de Arquivo. 
f) Decreto n.º 1.799, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei n.º 5.433, 
de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais, e dá 
outras providências. 
g) Portaria n.º 12, de 8 de junho de 2009, do Ministério da Justiça, que dispõe 
sobre o registro e fiscalização do exercício da atividade de microfilmagem de 
documentos. 
h) Resolução n.º 46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de 
Justiça, que cria da Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e dá 
outras providências. 
i) Recomendação n.º 37, de 15 de agosto de 2011, do Conselho Nacional de 
Justiça, que recomenda aos Tribunais a observância das normas de 
funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 
Poder Judiciário - Proname e de seus instrumentos. Alterada pela Recomendação 
n.º 46, de 17 de dezembro de 2013. 
j) Resolução n.º 6, de 24 de maio de 2011, do Tribunal Regional Eleitoral do RN, 
que dispõe sobre a revisão dos instrumentos de gestão documental no âmbito 
das Unidades Administrativas da Secretaria e das Zonas Eleitorais do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 
k) Resolução n.º 10, de 6 de dezembro de 1999, do Conselho Nacional de 
Arquivos (Conarq), que dispõe sobre a adoção de símbolos ISO nas sinaléticas a 
serem utilizadas no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. 
l) Resolução n.º 32, de 17 de maio de 2010, do Conselho Nacional de Arquivos 
(Conarq), dispõe sobre a inserção dos Metadados na Parte II do Modelo de 
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - 
e-ARQ Brasil. 
m) Demais normas relativas ao objeto deste Termo de Referência. 
10.5. A contratação deverá estar em consonância com as normas pertinentes e 
em vigor, a saber: 
a) Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública. 
b) Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
c) Decreto n.º 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de 
bens e serviços de informática e automação pela Administração Pública Federal. 
d) Resolução n.º 182, de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre diretrizes para 
as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos 
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional 
de Justiça. 
e) Portaria TRE/RN n.º 388/2014 – GP, de 18 de setembro de 2014, que dispõe 
sobre o modelo de contratação de solução de tecnologia da informação e 
comunicação no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte 

 



 

 

11. Segurança da Informação 
 
11.1. O representante da CONTRATADA deverá assinar Termo de Compromisso 

de Manutenção de Sigilo, conforme modelo apresentado no anexo I, comprometendo-se a 
guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados e informações de uso da 
CONTRATANTE, de suas normas e políticas de segurança, bem como de todas e quaisquer 
metodologias, processos, políticas, programas e sistemas desenvolvidos, incluindo sua 
documentação, reconhecendo serem esses de propriedade e uso exclusivo do CONTRATANTE, 
sendo vedada a sua cessão, locação ou transferência a terceiros, a qualquer título. 

11.2. Os profissionais alocados na prestação de serviços deverão assinar Termo 
de Ciência, conforme modelo apresentado no anexo II, declarando ter conhecimento do Termo 
de Compromisso de Manutenção de Sigilo firmado entre CONTRATADA e CONTRATANTE. 

11.3. É vedado aos profissionais alocados pela CONTRATADA fazer uso de 
informações privilegiadas, adquiridas na realização de suas atividades junto à CONTRATANTE, 
em beneficio próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 

11.4. A CONTRATADA compromete-se a não veicular publicidade acerca dos 
serviços contratados sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 

11.5. A CONTRATADA compromete-se a não divulgar, mesmo em caráter 
estatístico, qualquer informação originada neste Tribunal sem prévia autorização da 
CONTRATANTE. 

11.6. Todas as exigências previamente adotadas pela CONTRATANTE visando a 
segurança da Informação deverão ser observadas no momento da instalação dos equipamentos 
e softwares pertencentes à CONTRATADA, não podendo ser invocadas como argumentos para 
justificar atrasos de implementação ou de solução de incidentes. 
 

12. Vistoria Técnica 
 
  12.1. Às empresas licitantes será facultada a realização de visita técnica no 
endereço do Arquivo Central deste Tribunal descrito no item 3.4 deste Termo de Referência. À 
oportunidade, a licitante poderá esclarecer dúvidas e conhecer a infra-estrutura do local, bem 
como tomar conhecimento das instalações, recursos tecnológicos e ambiente operacional do 
TRE/RN. 

12.2. A não realização da visita técnica por parte da licitante vencedora implicará 
na aceitação tácita das exigências constantes neste Termo de Referência, não podendo ser 
solicitados posteriormente pagamentos adicionais em razão do desconhecimento das 
condições das instalações. 

12.3. A vistoria deverá ser realizada por profissional devidamente identificado e 
agendada, previamente, junto à Coordenadoria de Gestão da Informação, CGI, pelo e-mail 
cgi@tre-rn.jus.br ou telefones (84) 3654-5410 ou (84) 4006-5688, no período de expediente da 
CONTRATANTE. 
 

13. Proposta Comercial 
 
13.1. A proposta comercial deverá apresentar tabela na forma do Anexo IV deste 

Termo de Referência, contendo a indicação do: 
a) Valor unitário dos itens 1 e 2; 
b) Valor total dos itens 1 e 2; 
c) Valor global referente à soma dos valores totais para os itens 1 e 2. 



 

 

13.2. Os preços deverão ser apresentados separadamente, com valores unitários 
e totais, considerando os seguintes itens: 

a) Item 1: Reindexação da massa documental já digitalizada e microfilmada, 
conforme detalhamento constante neste Termo de Referência 
b) Item 2: Digitalização, certificação digital, indexação e microfilmagem de parte 
da massa documental do TRE-RN, conforme detalhamento constante neste 
Termo de Referência. A indexação deverá ser realizada processo a processo (e 
não por página), cuja quantidade estimada é de, aproximadamente, 7.500 (sete 
mil e quinhentas) unidades.  
13.3. Para a composição do preço, a CONTRATADA deve considerar que o acervo 

arquivístico de documentos a serem preparados e digitalizados é constituído, em sua maioria, 
de tamanho A4 e “ofício” com gramatura 75 g/m² e em suporte papel, havendo a possibilidade 
da existência de fragilidade do suporte documental. 

13.4. A proposta comercial deverá incluir no preço todas as despesas necessárias 
à realização dos serviços, dentre outras, a remuneração dos empregados na atividade e seus 
encargos trabalhistas, as despesas fiscais, o custo dos equipamentos, as despesas com viagens, 
alimentação, transporte, reprodução do material e quaisquer outras despesas necessárias para 
realização dos serviços. 
 

14. Do Pagamento 
 

14.1. O pagamento será efetuado pelo serviço efetivamente solicitado pela 
CONTRATANTE e executado pela CONTRATADA. 

14.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços 
discriminados. 

14.3. O pagamento será condicionado à formulação de nota técnica emitida pela 
Equipe de Fiscalização. 

14.4. Para a liberação do pagamento, a CONTRATANTE poderá solicitar à 
CONTRATADA, juntamente com o documento fiscal (nota fiscal/fatura), cópia dos 
comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas, folha de pagamento, guia de 
recolhimentos fundiários e previdenciários do(s) funcionário(s) envolvido(s) na execução dos 
serviços ora contratados, referentes ao período de duração dos mesmos. 

14.5. A CONTRATADA deverá apresentar a declaração de optante pelo SIMPLES, 
se for o caso. 

14.6. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da realização do serviço descrito na nota fiscal/fatura, a partir do ateste 
definitivo da Equipe de Fiscalização da contratação. 

14.7. Os serviços discriminados neste Termo de Referência serão recebidos pela 
Equipe de Fiscalização, de acordo com as descrições e quantidades contidas na Ordem de 
Serviço, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização. 

14.8. Deverá ser apresentado, em conjunto com a nota fiscal de faturamento, 
um relatório das imagens processadas a que faz referência. 
 

15. Mecanismos Formais de Comunicação 

15.1. A comunicação entre a Equipe de Fiscalização e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial encaminhada através de e-mail ou outro meio em 
caso de impossibilidade técnica, como por meio de reuniões e mensagens eletrônicas, cabendo 



 

 

à CONTRATADA e à CONTRATANTE informarem os seus respectivos endereços eletrônicos após 
a assinatura do contrato. 

15.2. Serão realizadas reuniões de trabalho entre a Equipe de Fiscalização e a 
CONTRATADA para a análise do desempenho desta e acompanhamento da execução 
contratual, sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais 
farão parte do processo atinente ao contrato. 

15.3. As reuniões serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 
Equipe de Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: nome e assinatura 
dos participantes, data de realização, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas 
providências a serem tomadas, conforme o modelo de Ata de Reunião Administrativa do 
Manual de Padronização de Atos do TRE-RN. 
 

16. Sanções Administrativas 

16.1. A inexecução parcial ou total do objeto desta contratação e a prática dos 
atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação 
das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005 e na Lei n.º 
8.666/1993, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração deste Regional; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
16.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração deste Regional e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de 
regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e conseqüências. 

16.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das 
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA. 

16.4. Para efeito de aplicação de sanções administrativas, as infrações 
contratuais cometidas pela CONTRATADA serão classificadas, conforme o impacto na execução 
do objeto, em 3 (três) níveis: 

a) Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução da 
contratação, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-se 
1 (um) ponto para cada infração desse nível. 
b) Média: falha que causa impacto à execução da contratação, sem, no entanto, 
alterar sua finalidade, atribuindo-se de 2 (dois) a 5 (cinco) pontos para cada 
infração desse nível. 
c) Grave: falha que impede a execução normal da contratação, desconfigurando 
sua finalidade, atribuindo-se de 6 (seis) a 10 (dez) pontos para cada infração 
desse nível. 
16.5. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 

execução dos serviços, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 



 

 

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste Termo de 
Referência, ou impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 

16.6. Do ato que aplicar as penalidades, caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

16.7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
16.8. Para cada infração cometida, será atribuída a pontuação conforme a tabela 

abaixo: 
 
Nível da infração 
contratual/pontos 

Descrição da infração contratual 

Leve/1 

- Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 
(pontuação por cada dia de atraso). 
- Falha no processo de OCR. 
- Falha da produção da derivada de acesso. 
- Falha na indexação de processo. 
- Falha na classificação de documentos. 
- Falha no conteúdo dos microfilmes. 
- Atraso na entrega dos microfilmes (pontuação por cada dia de atraso). 
- Preenchimento incompleto na tabela de metadados. 
- Falha na digitalização e criação dos representantes digitais. 
- Erro no vínculo entre os dados indexados e os representantes digitais. 
- Falha na certificação digital. 
- Não atingir 50% da meta diária definida nos itens 3.5 e 3.6. 
- Não atingir 90% da meta mensal definida nos itens 3.5 e 3.6. 

Média/3 

- Não realizar o pagamento dos salários de seus funcionários dentro do 
prazo estipulado (pontuação por cada dia de atraso). 
- Erro na remontagem dos processos. 
- Não atingir 30% da meta diária definida nos itens 3.5 e 3.6. 
- Não atingir 70% da meta mensal definida nos itens 3.5 e 3.6. 
- Danos reparáveis nos documentos manuseados (pontuação por cada 
documento). 

Grave/5 

- Não atingir 10% da meta diária definida nos itens 3.5 e 3.6. 
- Não atingir 50% da meta mensal definida nos itens 3.5 e 3.6. 
- Recusar-se a executar serviço previsto no Termo de Referência e 
determinado pela FISCALIZAÇÃO/GESTÃO, sem motivo justificado. 
- Danos irreparáveis nos documentos manuseados (pontuação por cada 
documento)  

  
16.9. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas 

no item anterior, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA o nível da infração associado 
a uma das listadas acima, considerando sua natureza, gravidade e similitude com a falha ou 
irregularidade cometida, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos 
ensejarem. 

16.10. A autoridade competente poderá utilizar a tabela referente ao item 16.8 
para aplicar as sanções administrativas previstas no item 16.1, de acordo com a pontuação 
acumulada decorrente das infrações cometidas pela empresa durante a execução da 
contratação: 



 

 

a) de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência; 
b) de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) do valor 
total da contratação; 
c) de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) do valor 
total da contratação; 
d) de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por cento) do 
valor total da contratação; 
e) de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por cento) do 
valor total da contratação; 
f) de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco por 
cento) do valor total da contratação; 
g) de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis por cento) 
até 10% (dez por cento) do valor total da contratação; 
h) acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada na alínea “g”, cumulada com: 
h.1. Sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por até 2 anos;  
h.2. Sanção de negativação junto ao SICAF e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 5 (cinco) anos; e/ou 
h.3. Rescisão contratual.  
16.11. As multas previstas nesta cláusula, caso sejam aplicadas, serão 

descontadas por ocasião do pagamento da nota fiscal ou serão pagas por meio de Guia de 
Recolhimento da União (GRU) pela futura CONTRATADA no prazo que o despacho de sua 
aplicação determinar. 

16.12. A Equipe de Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os 
quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual e informá-los ao setor competente, 
instruindo o seu relatório com os documentos relacionados ao ocorrido. 
 

17. Vigência da Ata de Registro de Preços 

17.1. A vigência prevista para a Ata de Registro de Preços decorrente desta 
contratação é de 1 (um) ano, a partir da data da sua assinatura.  
 

18. Garantia da Execução Contratual 

18.1. Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Como se trata de uma Ata 
de Registro de Preços, cujo fornecimento pode se dar de forma parcelada, a garantia devida 
será calculada a partir do valor empenhado. 

18.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o 
pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 
b) Multas punitivas aplicadas à CONTRATADA;  
c) Prejuízos diretos causados ao TRE-RN, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato. 

 

19. Critérios de Seleção da Empresa CONTRATADA 

19.1. O critério para a seleção do fornecedor será o menor preço apresentado na 
Licitação através da modalidade Pregão Eletrônico. O menor preço será aferido pelo valor 



 

 

global, ou seja, pela soma dos valores totais referentes aos itens 1 e 2, desde que o valor 
ofertado não ultrapasse o valor de referência (valor unitário) estabelecido para cada item. 

19.2. Deverá ser declarada vencedora a LICITANTE que atender aos critérios de 
habilitação e apresentar o menor valor global, desde que o valor ofertado para cada item não 
ultrapasse o valor de referência, bem como atender às demais condições deste Termo de 
Referência. 

19.3. A Licitação não apresenta exclusividade de participação para Micro 
Empresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 48 da LC n.º 123/2006.       
 

20. Encerramento Contratual 

20.1. Durante a fase de encerramento contratual, a CONTRATADA deverá retirar 
os seus equipamentos da sala que será fornecida por este Regional para a realização do serviço.  

20.2. Além do disposto no item 20.1, a CONTRATADA deverá entregar os 
representantes digitais, os microfilmes e as bases de dados de índices, classificação e 
metadados. 

 
21. ANEXOS 

21.1. Os Anexos referentes a este Termo de Referência são os seguintes: 

Anexo I - Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo; 

Anexo II - Termo de Ciência; 

Anexo III – Formulário de Metadados do CONARQ; 

Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo V – Ordem de Serviço. 

 

 

Natal, 14 de julho de 2016 

    
 

Anni Chyara de Lima Avelino 
Integrante Demandante 

 
 

Sanderson Lelis de Macedo Costa 
Integrante Técnico 

 
 

Ernesto Leça Pinto 
Integrante Administrativo 

 

 

 

 



 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2016 SRP – TRE/RN - ANEXO III 

VALOR DE REFERÊNCIA Nº 39B/2016 
Digitalização, Indexação e Microfilmagem de Documentos - SRP 

 

Quantidades 

Grupo Item CATSER SERVIÇO Unidade 
TRE/RN 

17º 
Grupo de 

Art. 
TOTAL 

1 14486 Reindexação de massa 
documental já digitalizada e 
microfilmada, conforme 
detalhamento constante no 
Termo de Referência. 

Unidade 7.798 - 7.798 1 

2 14486 Digitalização, certificação 
digital, indexação* e 
microfilmagem de parte da 
massa documental do 
TRE/RN, conforme 
detalhamento constante no 
documento em anexo.  
* Indexação realizada por 
processos, cuja quantidade 
estimada é de 7.500 unidades. 

Unidade 
(Página) 

630.000 500.000 1.130.000 

 
Solicito que seja aberto a possibilidade de adesão a outros Órgão Públicos pois tal medida deverá tornar 
o certame licitatório mais atrativo e, com o aumento da competitividade, provocar um ganho 
econômico para o Tribunal. 
 
À SGC para análise do Termo de Referência. 
 

Natal, 06 de setembro de 2016 
 
 

Ernesto Leça Pinto 
Seção de Compras e Serviços   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2016 (SRP) – ANEXO IV 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (numeração/ano)-TRE/RN 
   
 
Processo Administrativo Eletrônico Nº xxxxx/2016 
Protocolo PAE Nº xxxxxx/2016 
Pregão Eletrônico Nº xxx/2016 (SRP) 
 

  
  

A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, situado 

na Praça André de Albuquerque, 534, Cidade Alta, Natal-RN, CEP 59025-580, inscrito no CNPJ sob o nº 

05.792.645.0001-28, neste ato representado pelo(a) Diretor(a)-Geral, titular ou em substituição legal, de 

acordo com a delegação de competência contida na Portaria nº 426/2008-GP, de 19 de setembro de 

2008, nos termos das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos 

Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 

aplicáveis, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº xx/2016 (SRP), RESOLVE 

registrar o preço ofertado pela empresa (FORNECEDOR), qualificada ao final, conforme quadro abaixo: 

 

Item Descrição do Material/Serviço 

 

Quantidades 
Catmat/ 
Catser 

Marca/ 
modelo 

Unid. 
TRE/RN Part.1 Part.2 Part.3 

Total 
Registro 

Limite de 
Adesão 

Preço 
unitário 

(R$) 

          

Licitantes que aceitaram cotar os mesmos preços do licitante vencedor, na ordem de 
classificação (razão social, CNPJ, endereço, representante legal, telefone, e-mail) 

1 

1)  
2)  

 
O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

A empresa signatária da presente Ata confirma estar ciente de que as especificações 

técnicas e as obrigações contratuais estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº xx/20XX-TRE/RN 

(SRP) integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, destacando-se o 

prazo de entrega dos materiais/ prestação dos serviços registrados, quando solicitados, e a obrigação 

de manter as condições de habilitação durante toda a vigência da Ata. 

 

Órgão(s) / Entidade(s) Participante(s) deste Registro de Preço:  

 

Ordem  Uasg Órgão(s) / Entidade(s) 

   

   



 

 

 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e do Fornecedor Beneficiário abaixo indicado. 

Natal-RN, xx de (Mês) de (ano). 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Diretor(a)-Geral 

 
 
 

FORNECEDOR  
CNPJ N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

Nome do Responsável 
CPF Nº xxx.xxx.xxx-xx 

Rua/ Av./ Praça xxxxxxxxxxx, nº xxxx. Bairro xxxxxx, 
CEP: xxxxx-xxx, Municipío/UF  
Telefone: (DDD xx) xxxx-xxxx 

ENDEREÇO de E-MAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2016 – A N E X O V 

 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
Contrato n.º (numeração/ano)-TRE/RN 
(Ref.: Processo Administrativo Eletrônico SRP n.º (numeração/ano)--TRE/RN, protocolo 
(numeração/ano) (modalidade de licitação), (dispositivo legal). 
 

Contrato de prestação dos serviços de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que entre si fazem o 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE - TRE/RN e (fornecedor/contratado) 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado a UNIÃO, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  TRE/RN, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.792.645/0001-28, com sede na Praça André de 
Albuquerque, n.º 534, Cidade Alta, Natal-RN, neste ato representado por meio de (seu/sua) 
(Autoridade) (NOME), no uso de suas atribuições, doravante denominado (CONTRATANTE), 
e do outro lado (IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/ CONTRATADO/ LOCADOR), (CPF/CNPJ) 
sob o n.º (nº CPF/CNPJ), (Cédula de identidade/CREA) (nº/órgão/UF), com sede na 
(endereço:logradouro, numero,bairro,cidade,UF), daqui por diante denominado(a) 
(CONTRATADO(A)), tendo em vista o disposto no Processo Administrativo 
Eletrônico/Protocolo n.º 5654/2015 - TRE/RN, e em observância ao que dispõe a Lei n.º 
8.666/93, e subsidiariamente, no que couber, pelas: Lei Complementar nº 123/2006 - 
SIMPLES NACIONAL E MPEs, pela Lei nº 12.349/2010 - sustentabilidade e margem de 
preferência e Decreto nº 7.174 - bens de informática, Lei 12.546/2011 - desoneração e Lei 
12.846/2013 - combate à corrupção e fraude na licitação, e legislação superveniente com 
modificações posteriores, têm entre si justo e avençado o presente contrato, sujeitando-se 
ambas as partes às cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
 

                         1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de 
digitalização, indexação e microfilmagem de documentos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO/ENTREGA DO OBJETO: 

   

2.1 O serviço objeto desta contratação será executado consoante as 
condições descritas no termo de referência e Edital da Licitação (modalidade de licitação) 



 

 

(numeração/ano) e com as quais o(a) CONTRATADO(A) se comprometeu em sua proposta 
vencedora. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:  
 

3.1. Pelo objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará ao(à) 
CONTRATADO(A) o valor (unitário/global) de (VALOR EM MOEDA) (VALOR POR EXTENSO): 

3.2. O Preço será pago de acordo com o serviço efetivamente prestado, nas 
quantidades e condições estabelecidas neste contrato e Anexo II do Pregão Eletrônico nº 
xx/2016 – Termo de Referência, após avaliação da qualidade de sua execução. 

3.3 Eventuais atrasos injustificados no pagamento devido ao CONTRATADO, 
este terá direito a juros moratórios na forma prevista na Cláusula Décima-Segunda, item 
12.2 do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE E/OU REPACTUAÇÃO E SUA PERIODICIDADE:  
 

4.1 – Na eventualidade da concessão de reajuste dos preços ora 
contratados, será observada a periodicidade mínima de um ano, a contar da data da 
proposta, sendo utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, correspondente ao período vencido. 

4.1.1- Os preços definidos para a contratação poderão ser 
reajustados/repactuados objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 
ficando o(a) CONTRATADO(A) obrigado(a) ainda a aceitar acréscimos ou supressões até o 
limite legal de 25% (Art. 65, I e II, e § 1º da Lei n.º 8.666/1993). 

a) Caso o índice aplicado para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 
ser determinado pela legislação em vigor à época. 

b) Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.   

c) O pedido de repactuação será precedido de análise da demonstração 
da variação dos custos ou encargos, com base em ocorrências registradas durante a 
execução do contrato, e de acordo com Planilha de Custos de Formação de Preços que 
serviu da base à contratação 

4. 2- Caberá sempre ao(à) CONTRATADO(A) a iniciativa pelo pedido de 
reajuste e/ou repactuação, propositura e justificativa da repactuação, bem como o encargo 
de demonstrar os fundamentos de seu pedido através de cálculos e outros demonstrativos.  

4.2.1- Os efeitos financeiros do pedido de repactuação serão devidos a 
partir do prazo de 1 (um) ano a contar da data da proposta ou do orçamento a que ela se 
referir, ou da última repactuação, a partir da segunda; sendo o mesmo concedido a contar 
do protocolo do pedido. 

 
 
 
 
 



 

 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA :  
 

5.1 - O presente contrato terá vigência até xxxxxxxxx, a contar da 
assinatura, independentemente de notificação de qualquer das partes ou aviso judicial 
ou extrajudicial.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

6.1 - A despesa se enquadra na Ação (descriminar a Ação e o Programa) 
(número da ação/programa) no Elemento de Despesa -: (nº do elemento de despesa) 
(nome do elemento de despesa) – (Nota de Empenho Número 20xxNE0000xxx). 

6.1.1 - A formalização do previsto na Cláusula Quarta poderá se dar por 
Apostilamento, na hipótese de aplicação de mero reajuste, ou mediante Termo Aditivo, se 
referente a acréscimo, supressões  ou repactuação/reequilíbrio financeiro do contrato. 
                        
CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

7.1. Exercer a fiscalização do presente contrato por servidores 
especialmente designados e documentar eventuais ocorrências; 

7.2. Proporcionar ao(à) CONTRATADO(a) as condições ajustadas a fim de 
que possa cumprir suas obrigações; 

7.3. Efetuar os pagamentos devidos; 

7.4. Prestar aos funcionários do(a) CONTRATADO(a) todas as informações 
e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 

7.5. Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos à execução 
do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações e repactuações. 

7.6 Demais obrigações descritas no termo de referência e Edital da 
Licitação (modalidade de licitação) (numeração/ano) Anexo I do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

8.1 – As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são aquelas descritas no 
Termo de referência do Edital da Licitação (modalidade de licitação) (numeração/ano) 
Anexo II do edital. 

8.2 - O(a) CONTRATADO(a) deverá ainda manter-se regular quanto aos 
documentos apresentados por ocasião da Habilitação, durante todo o período de vigência 
do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA: 

 

9.1. Em sendo exigida da CONTRATADA a prestação de GARANTIA para o 
cumprimento do contrato, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993, correspondente a 5% 



 

 

(cinco por cento) do valor indicado na sua proposta comercial, aquela deverá ser 
apresentada no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis após a assinatura do contrato, 

9.2. Ocorrendo prorrogação do prazo de execução do contrato ou 
aumento no seu valor original, a contratada deverá apresentar nova garantia contratual, no 
primeiro caso, ou reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do 
competente Termo Aditivo. 

9.3. A garantia de que trata este item responderá pelo inadimplemento 
das obrigações contratuais a que der azo o(a) CONTRATADO(a), bem como pelas multas 
que venham a ser-lhe impostas, e deverá ser reposta, em caso de utilização, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

9.4. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, devolver-se-á ao(à) 
CONTRATADO(a)a garantia prestada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES: 

 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão de 
acordo com o estabelecido no artigo 77 da Lei n.º 8.666/1993, constituindo também 
motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis, além dos juros de mora a que se refere o item 13.3 do 
presente, relativa à obrigação principal. 

10.2. A rescisão, com as consequências contratuais, será regida pelos arts. 
77 a 80 da Lei 8.666/1993. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da 
Lei n. 8.666/1993, sujeita-se o CONTRATADO ao pagamento de multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor anual do Contrato. 

10.3. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato pelo 
CONTRATADO a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções: 

a) advertência; 

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES: 
 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DO PAGAMENTO: 

 
12.1 - O pagamento do objeto do presente CONTRATO, observado o 

disposto na Lei n.º 9.430, de 27.12.1996 e a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da 
Lei n.º 8.666/1993, será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil a partir da atestação 



 

 

pela equipe responsável pela fiscalização, mediante depósito bancário em conta do(a) 
CONTRATADO(A). 

12.1.1- O servidor responsável pelo atesto da Nota Fiscal terá o prazo de 
até 3 (três) dias úteis para fazê-lo, contando-se esse prazo do seu recebimento, exceto se a 
contratada não fornecer todos os documentos necessários para o ateste, prazo este que 
será contado a partir da entrega dos documentos restantes. 

a) Nota(s) Fiscal(is) do(s) serviço(s) prestado(s), acompanhadas de todas 
as guias atendidas. 

b) Comprovar sua regularidade, bem como a da executora do objeto, se 
for o caso, perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND) e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação – CRS e 
Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) bem como a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT). 

c) Comprovar quitação dos impostos e taxas que incidam sobre os 
pagamentos resultantes do CONTRATO. 

d) certidão comprovando inexistência de registro no Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça, por meio de consulta ao sítio www.cnj.jus.br; 

e) certidão comprovando inexistência de registro no Cadastro de 
Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União, por meio de 
consulta ao sítio www.portaltransparencia.jus.br; 

Parágrafo único: O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da licitante 
contratada (matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes 
dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com 
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal, 
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano. 

12.1.2 – Poderá ser dispensada a apresentação dos documentos 
enumerados na letra “b” do item 12.1.1 desta Cláusula, se confirmada sua validade em 
consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

12.2 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento desde que o(a) 
CONTRATADO(A) não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela será a seguinte: 

 
EM = I x N x VP 

Onde: 
EM = Encargos Moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da Parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 – índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: 
I = (6/100)/365. 



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

13.1 - Aplicam-se à execução do contrato, e em especial aos seus casos 
omissos, as Leis Nacionais de n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, preponderantemente e 
subsidiariamente a Lei de n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990, bem como todas as 
normas subsequentes que regulam a licitação e contratação pela Administração Pública 
Federal e as normas internas de gestão deste TRE/RN. 

13.2 Poderão ser utilizados como instrumentos interpretativos na sua 
execução, estando vinculados ao presente Contrato: 

a) Edital, Termo de referência e demais Anexos da Licitação 
(modalidade de licitação)  (numeração/ano); 

b) Proposta da Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- DA PUBLICAÇÃO: 

 

14.1 - De conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61 da 
Lei n.º 8.666/1993, o presente Contrato será publicado na forma de extrato, no Diário 
Oficial da União - Seção III. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DO FORO: 

 
15.1 - Para dirimir questões oriundas do presente contrato será 

competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em Natal-
RN. 

E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor e forma. 

 
Natal-RN, (dia) de  (mês)  de (ano). 

 
 
 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
(NOME) 

(Autoridade) 
CONTRATANTE 

 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO) 
 (CPF/CNPJ) 

 Cédula de Identidade nº / órgão/UF) 
CONTRATADO 

 


